
Із досвіду дистанційної освіти факультету історії та філософії 

 

Факультет історії та філософії проводить навчання здобувачів вищої 

освіти за трьома спеціальностями: 032 «Історія та археологія», 033 

«Філософія» та 034 «Культурологія». 

З перших днів оголошення карантину деканат факультету історії та 

філософії (декан В. Г. Кушнір, заступник декана з навчально-методичної 

роботи О. О. Синявська) взяв на себе організаційну роботу і виступив 

координатором загальних дій по організації освітнього процесу. Деканом 

складені розпорядження щодо переходу на навчання за дистанційною 

формою, розробки викладачами планів та форм роботи зі студентами, 

організації практики в дистанційному режимі, проведення сесії у студентів 

заочної форми навчання, підготовки до захисту курсових робіт та проведенні 

літньої екзаменаційної сесії. 

Було встановлено зв'язок зі старостами груп бакалаврів і магістрів, 

проведено старостат, налагоджено зв'язок із науково-педагогічним складом 

всіх спеціальностей факультету та викладачами інших факультетів, які 

викладають непрофільні предмети. Проведено засідання навчально-

методичної комісії у форматі відео-конференції, на якому обговорювалися 

актуальні питання дистанційної освіти. Відповідно до програм навчальних 

дисциплін викладачами оперативно були розроблені завдання на період 

карантину, при цьому враховувались можливості студентів, які знаходяться в 

різних куточках України і позбавлені доступу до бібліотек. Завдання були 

оприлюднені та оновлюються на сайтах кафедр і в соціальних мережах. 

Викладачі факультету з першого тижня карантину долучилися до 

дистанційної роботи у сучасних різноманітних форматах. Комунікація зі 

студентами здійснюється за допомогою електронної пошти, Facebook, 

TelegramWeb, Viber, FacebookMessenger; всім студентам і аспірантам 

факультету були створені електронні пошти в домені stud.onu.edu.ua.  

Більшість викладачів факультету читають онлайн-лекції за допомогою 

додатків Zoom та Skype. Студенти-старшокурсники приєдналися до вивчення 

курсів на платформі Coursera (адміністратори проф. О. В. Сминтина та доц. 

О. М. Луговий). Для низки курсів створені класи за допомогою сервісу 

GoogleClassroom та GoogleHangoutsMeet, розроблена покрокова інструкція як 

сформувати GoogleClassroom (викл. В. В. Чепіженко 

https://www.youtube.com/watch?v=O6sORi0apLU&feature=youtu.be). Були 

проведені практики студентів-культурологів у дистанційному форматі. На 

початку травня навіть відбувся День відкритих дверей спеціальності 033 

Філософія (зав. кафедри проф. І. В. Голубович) у форматі відео-конференції з 

викладачами факультету.   

Для моніторингу ситуації проводиться старостат та опитування 

студентів щодо форм проведення лекцій та практичних занять, обсягу та 

https://www.youtube.com/watch?v=O6sORi0apLU&feature=youtu.be


змісту завдань самостійної роботи, проведення викладачами консультацій. 

Викладачі та здобувачі вищої освіти мають можливість отримати відповіді на 

всі запитання як щодо освітнього процесу, так і щодо майбутньої сесії, 

звернувшись або на факультетську електронну скриньку або в групу 

старостату у Телеграм. 

Отже, перший тиждень хоча і виявився найважчим, тому що факультет, 

як в цілому і університет, виявився не готовим до форс-мажорного переходу 

на дистанційну форму освіти, але в подальшому спільними зусиллями 

деканату, кафедр і студентського активу вдалося налагодити роботу і загалом 

впоратися із завданням: аудиторне навантаження виконується, сесія на 

заочному відділенні завершується, курсові роботи в процесі захисту, 

підготовка до літньої екзаменаційної сесії розпочата.  

Бажаємо всім успіху і міцного здоров’я! 
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