
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА 
 І АКАДЕМІЧНА 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ: 
 з досвіду роботи 

 
 

основні проблеми 
практичні поради 

Павло НАЖА 
начальник НМВ 



ПРО терміни 
За ѐкоя формоя відбуваютьсѐ зараз навчаннѐ? 
І до чого тут академічна доброчесність? 
(як я особисто це розумію) 



Назва форми 
Спосіб організації                                                                                                                  

навчання здобувачів
Суть

очна (денна, вечірня) передбачає проведення навчальних занять 

заочна
поєднання навчальних занять і контрольних 

заходів під час короткочасних сесій та 

самостійного оволодіння освітньою програмою 

дистанційна

 індивідуалізований процес здобуття освіти, що 

відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників 

освітнього процесу в спеціалізованому 

середовищі, що функціонує на основі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій.

мережева

 оволодіння освітньою програмою відбувається 

за участю закладу вищої освіти та інших 

суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють 

між собою на договірних засадах.

дуальна.

навчання на робочому місці на підприємствах, в 

установах та організаціях для набуття певної 

кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 

відсотків загального обсягу освітньої програми

Стаття 49. Форми здобуття освіти в ЗВО

інституційна ?! 



Та ѐка різницѐ ЯК називати?! 

ДИСТАНЦІЙНА  
 індивідуалізований процес здобуттѐ освіти,  
що відбуваютьсѐ в основному за опосередкованої взаємодії 
віддалених один від одного учасників освітнього процесу  
в спеціалізованому середовищі,  
що функціоную на основі  
сучасних психолого-педагогічних 
 та  
інформаційно-комунікаційних технологій. 



Та ѐка різницѐ ЯК називати?! 

ДИСТАНЦІЙНА 
 індивідуалізований ???? 
 
опосередкованої взаємодії ????? (щось стоїть між нами?) 
 
сучасних  
     психолого-педагогічних  ???? 
 
 та  
              інформаційно-комунікаційних технологій  «±»? 



елементи 
сучасних психолого-педагогічних   
 та  
інформаційно-комунікаційних технологій   

Комп’ятерне кероване навчаннѐ (CML) 
Комп'ятерне навчаннѐ (CAI) 
Синхронне онлайн-навчаннѐ 
Асинхронне онлайн-навчаннѐ 
Фіксована електронне навчаннѐ 
Адаптивне електронне навчаннѐ 
Лінійне електронне навчаннѐ 
Інтерактивне онлайн-навчаннѐ 
Індивідуальне онлайн-навчаннѐ 
Спільне онлайн-навчаннѐ 

10 ТИПІВ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ 

Окрема тема 



ПРО терміни 

Очна + Дистанційна =Змішана  





Доктор Тоні Бейтс, науковий співробітник  Contact  Nord  
(Мережа дистанційної освіти та навчаннѐ Онтарио (Канада)) 







Назва форми 
Спосіб організації                                                                                                                  

навчання здобувачів
Суть

очна (денна, вечірня) передбачає проведення навчальних занять 

заочна
поєднання навчальних занять і контрольних 

заходів під час короткочасних сесій та 

самостійного оволодіння освітньою програмою 

дистанційна

 індивідуалізований процес здобуття освіти, що 

відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників 

освітнього процесу в спеціалізованому 

середовищі, що функціонує на основі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій.

мережева

 оволодіння освітньою програмою відбувається 

за участю закладу вищої освіти та інших 

суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють 

між собою на договірних засадах.

дуальна.

навчання на робочому місці на підприємствах, в 

установах та організаціях для набуття певної 

кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 

відсотків загального обсягу освітньої програми

Стаття 49. Форми здобуття освіти в ЗВО

інституційна

елементи 

! 



п. 8. … Заклад вищої освіти може  
 
використовувати інші форми здобуттѐ вищої освіти  
 
і поєднувати форми здобуттѐ вищої освіти… 
 
 відповідно до положеннѐ про організація освітнього процесу в 
закладі вищої освіти,  
 
….а також встановлявати вимоги до поюднаннѐ форм здобуттѐ 
вищої освіти. 

п. 1. Особа маю право здобувати вищу освіту в різних формах 
або поюднувати їх. 



ПРО терміни 
Очна + елементи  Дистанційної  

Очна форма 
з використаннѐм дистанційних технологій 

(режим дистанційного навчаннѐ  з 
ОБОВ’ЯЗКОВИМ проведеннѐм занѐть) 

НАШ ДОСВІД 



ВЕСНЯНИЙ  
СЕМЕСТР 
2020 



Навчаннѐ на юдиній платформі, а не по одній 
дисципліні "скиньте на google пошту", по 
іншій - "у google class", а лекції "давайте у 
Zoom". 
 Zoom дуже не комфортний, бо післѐ 
нормальної лекції у Teams, де зрозуміло ѐка 
дисципліна і коли почалась, треба летіти у 
інші соціальні мережі і шукати посиланнѐ на 
Zoom, ѐке нам скидували сто років тому 

Обговореннѐ на 
Президії НМР 

Накази ректора 



??? 



??? 



Накази ректора 



??? 



??? 

Деканат 



??? 

Деканат 

ПОЧАТОК 



Інструкції на сайті 

Посилання на Інструкції в інтернеті 

Курси 

Підвищення 
кваліфікаціїї 
шляхом 
самоосвіти 



Близьке (мале ) КОЛО 



СЕРЕДНЕ КОЛО 



ВЕЛИКЕ КОЛО 



1. Утверджувати важливість академічної доброчесності 
2. Плекати лябов до навчаннѐ 
3. Ставитисѐ до студентів ѐк до самостійної особистості 
4. Створявати атмосферу довіри в класі 
5. Заохочувати відповідальність студентів за академічну 
доброчесність 
6. Формулявати чіткі очікуваннѐ длѐ студентів 
7. Розроблѐти справедливі та релевантні форми оціняваннѐ 
8. Обмежувати можливості длѐ академічної нечесності 
9. Кидати виклик академічній нечесності, коли такі випадки 
траплѐятьсѐ 
10.Допомагати визначити та підтримувати 
загальноуніверситетські стандарти академічної доброчесності 

ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПІВ  
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДЛЯ 

ВИКЛАДАЧІВ 



ПРОБЛЕМИ 

- організаціѐ та контроль 

- контент 

-  навантаженнѐ студентів 

-  навантаженнѐ викладачів !!! 

-  контрольні заходи (тестуваннѐ) та ідентифікаціѐ 

- технічні (+вартість) 

- форми передачі контенту 

-  самостійна робота студентів 

АКАДЕМІЧНА  
ДОБРОЧЕСНІСТЬ 



!!! 

1 2 

3 



Чим небезпечний ZOOM? 

- Вхід  
- Ідентифікаціѐ і контроль 
- Зворотній зв’ѐзок 
- Завданнѐ  
- Контрольні заходи 

Кому зручний ZOOM? 

зручний  
ZOOM 

простий 



Кому зручний ZOOM? зручний  
ZOOM 

Тѐжело когда все на разных площадках, порой не успеваешь переклячитьсѐ с тимса в зум 

Не всі викладачі хочуть проводити у офісі 365 

Заставить преподавателей ВСЕХ вести дисциплины, ибо часть преподавателей вообще не 
ведут,  а скидываят задание 

Хотелось бы, чтобы ВСЕ ленты проводились в офис 365 (не Гугл мит, не зум и тд). 
Разрешить записывать лекции (некоторые преподаватели не разрешаят).  
Чтобы все учебные материалы загружались только в офис 365 (не Гугл классрум) 

Нет одной системы, по которой даятсѐ заданиѐ. Кто-то скидывает на почту, кто то в вайбер 

Складно сприймати деѐкі лекції, зауваженнѐ до платформи Зум. Дуже не подобаютьсѐ 
користуватисѐ ним. 

не проводити занѐттѐ у Zoom 



Кому зручний ZOOM? зручний  
ZOOM 



Кому зручний ZOOM? зручний  
ZOOM 

Занадто велика кількість платформ, вважая доречним та зручним залишити Google 
classroom - дуже зручно та просто в використанні (подобаютьсѐ функціѐ домашні завданнѐ), 
а також комунікатор teams длѐ проведеннѐ відео-лекцій, та особистих спілкувань в чаті з 
викладачами).  
 
Велика кількість платформ занадто відволікаю, незручно писати кожному викладачеві, на 
різну платформу.  
 
Зручно, коли всі учасники будуть спілкуватись в одному інформаційному ресурсі. 
Подобаютьсѐ тімс, можливість запису лекції та демонстрації экрану 

Всі викладачи використовуять різні способи зв'ѐзку, це дуже не зручно коли один предмет 
в телеграм інший у вайбері, на почті, через тімс або ще щось. 

Деѐкі викладачі не бажаять консультувати і приймати роботи в teams, тому приходитьсѐ 
користуватисѐ поштоя та найгіршим месенджером viber 



Кому зручний ZOOM? зручний  
ZOOM 



-  навантаженнѐ викладачів !!! 

Опитуваннѐ  
викладачів 



ПРО КОНТЕНТ 



ПРО КОНТЕНТ 

Форма контенту 

Способи  передачі контенту 

Форми та способи передачі завдвнь 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ + ГОЛОС? 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ + ГОЛОС + ІНТЕРАКТИВ 



ПРО КОНТЕНТ та ВИМОГИ 

та академічна 
доброчесність 



ПРОБЛЕМИ 

- організаціѐ та контроль 

- контент 

-  навантаженнѐ студентів 

-  навантаженнѐ викладачів !!! 

-  контрольні заходи (тестуваннѐ) та ідентифікаціѐ 

- технічні (+вартість) 

- форми передачі контенту 

-  самостійна робота студентів 

АКАДЕМІЧНА  
ДОБРОЧЕСНІСТЬ 







ЗАДАЧА 

Використати переваги 
 та не розгубити здобутки 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


