
«Особливості академічної 

відповідальності студентів в умовах 

дистанційного навчання. Проблеми та 

переваги взаємодії здобувачів і 

викладачів в умовах дистанційної 

освіти» 



Що таке дистанційне навчання? 

• Дистанційна форма здобуття освіти - це 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 



Академічна доброчесність студентів 

• Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 



Принципи академічної доброчесності 

• Принципи і норми професійної етики та академічної доброчесності, якими 

мають керуватися члени академічної громади, є:  

• Принцип законності та верховенства права. У своїй діяльності члени 

академічної громади мають суворо дотримуватися законодавства, стимулювати до 

цього інших;  

• Принцип чесності та порядності. У навчальній та викладацькій діяльності, 

наукових дослідженнях, практичній роботі тощо представники академічної 

громади зобов’язані діяти чесно, бути відвертими, свідомо не висувати 

неправдивих тверджень; 



• Принцип справедливості та толерантності. У взаємовідносинах між членами академічної громади 

важливим є неупереджене ставлення одне до одного, правильне й об’єктивне оцінювання результатів 

навчальної, дослідницької та трудової діяльності; 

• Принцип поваги та взаємної довіри. Атмосфера довіри заохочує вільний обмін ідеями та 

інформацією в академічному середовищі, сприяє співпраці та вільному продукуванню нових ідей, 

позбавляє остраху, що результати діяльності може бути вкрадено, кар’єру спаплюжено, а репутацію 

підірвано; 

• Принцип компетентності й професіоналізму. Студенти та співробітники Академії зобов’язані 

підтримувати найвищий рівень компетентності у роботі та навчанні. Імперативом є постійне 

підвищення ними свого освітнього і наукового рівня як форми здійснення принципу "від освіти на все 

життя – до освіти протягом усього життя"; 

• Принцип персональної відповідальності. Студенти та співробітники Академії мають брати на себе 

відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання;  

• Принцип партнерства і взаємодопомоги. З метою підвищення якості навчальних та дослідницьких 

результатів представники академічної громади орієнтуються на суб’єкт-суб’єктну або партнерську 

взаємодію.  



Відповідальність студентів у час 

дистанційного навчання. 

• На сьогодні практика такого навчання показує те, що рівень отримання 

знань падає та відсоток спеціалістів падає. Студенти, щоб отримати 

гарні відмітки списують, купляють роботи, а викладач не взмозі це 

перевірити через те, що навіть захист робіт можна підробити. 



 



 



 



 



 



 



 



Переваги та недоліки дистанційної освіти 

• Переваги 

1. Можливість навчатися у будь-який час. 

2. Можливість навчатися в будь-якому місці. 

3. Навчання без відриву від основної 
діяльності. 

4. Можливість навчатися у своєму темпі. 

5. Доступність навчальних матеріалів. 

6. Мобільність. 

7. Навчання в спокійній обстановці 

 • Недоліки 

1. Необхідна сильна мотивація. 

2. Нестача практичних вмінь та навиків.  

3. Дистанційна освіта не підходить для розвитку 

комунікабельності. 

4. Проблема ідентифікації студента. 

 



Дякую за увагу!!! 


