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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ. ВІЙСЬКОВИЙ СТАН.  

ВИКЛАДАЧ – СТУДЕНТ 

 

Петько Л. В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

 

Навчальний процес в закладах освіти протягом останніх років (2020, 

2021) майже проводився онлайн через оголошений карантин, викли- 

каний епідемією COVID-19, а 2022 рік докорінно змінив життя україн- 

ців до 24 лютого і після, коли РФ розпочала масштабне вторгнення до 

України. 

Якщо для закладів середньої освіти МОН України розроблено відео 

уроки з предметів для конкретних класів, які викладено в Інтернеті, то 

в закладах вищої освіти, спираючись на автономію університетів, все 

дуже індивідуально. Отже, нарізним каменем постає питання форму- 

вання якісного майбутнього спеціаліста, як-от у медичній галузі (лікарі, 
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хірурги, молодший медичний персонал), педагогічній (учителі), техніч- 

ній (архітектори, інженери) та ін. 

Тому підготовка випускника у ЗВО  – виклик сьогодення, який 

потребує від науково-педагогічного складу ЗВО максимальної перебу- 

дови й активізації своїх професійних якостей. 

Зазначимо, що в Інтернеті присутні інформативні матеріали 

стосовно організації навчання в умовах пандемії COVID-19, воєнного 

стану в ЗВО, але на жаль, вони мають теоретичний характер, також ще 

відсутні науково-практичні публікації вчених з окресленого питання. 

З проведеного мною анкетування студентів різних спеціальностей 

на базі НПУ імені М.П. Драгоманова (102 респондента-першокурс- 

ника), виїхало і перебувають зараз за кордоном 10 студентів (Польща, 

Норвегія, Данія, Німеччина, США), решта − в Україні. На сьогодні у 

тих хто виїхав проходить період адаптації в названих країнах, але під 

час останніх практичних занять з іноземної мови перед початком 

літньої сесії (заняття були продовжені до 13 червня), студенти вика- 

зують бажання успішно скласти літню сесію і перевестися навчатися на 

другий курс до німецьких університетів, тому що Німеччина створює 

умови безкоштовного навчання і проживання для українських 

студентів-біженців. Такі плани озвучили наші студенти-першокурс- 

ники (хлопці), які мають наміри не повертатися на батьківщину, де йде 

війна. Дівчата не ділилися своїми планами стосовно повернення 

(хлопцям  – притаманна, як чоловікам, більш виражена екстраверсія). 

Отже, це серйозний сигнал щодо відтоку студентів навчатися за 

кордоном, зокрема хлопців. Через що наголосимо, з огляду на ґендерну 

сегрегацію, що у своїй більшості студенти чоловічої статті навчаються 

на інженерно-технологічних спеціальностях, які затребувані на ринку 

праці і є конкурентними у порівнянні з гуманітарними спеціаль- 

ностями. Додамо, що навчатися в Німеччині виявили бажання хлопці зі 

спеціальності «Інженерно-програмне забезпечення». 

На практичних заняттях з іноземної мови студенти згаданої спеціаль- 

ності знайомилися з досягненнями Білла Гейтса − видатного амери- 

канського бізнесмена, філантропа, засновника корпорації Microsoft, яка 

стала найбільшою компанією з розробки програмного забезпечення для 

ПК (шляхом написання рефератів [6], підготовки презентацій, виступів з 

доповіддю, переглядом кінострічок, відеоматеріалів із Ютуба). Першо- 

курсники відкрили для себе, що Білл Гейтс, провчившись у Гарвардському 

університеті 2 роки, після зустрічі зі своїм однодумцем Полом Алленом, 

пішов з Гарварда, де навчатися  – недосяжна мрія для інших. Ніхто не 

сумнівається, що він би закінчив там навчання, але здобувши б вищу 

освіту у найпрестижному університеті світу, чи зміг би заробити грошей 

більше? Нагадаємо, зі стін Гарвардського університету вийшло  



344 

50 Нобелівських лауреатів (викладачі, випускники, дослідники). До цієї 

когорти долучився б і Білл Гейтс, якби отримав університетський диплом. 

Один із студентів задав питання: «Проведені 2 роки в Гарварді 

можуть дорівнюватися скільком рокам навчання в наших вітчизняних 

університетах?» Група розсміялася… 

На сьогодні серед студентства гостро постало питання: який дохід 

він буде отримувати після закінчення навчання. 

Але в цьому контексті наголосимо, що отримання будь якої освіти 

залежить ще і від здібностей її здобувача. 

Зараз кого не запитай, навіть дитину, про те ким він хоче стати, 

почуєш відповідь: «Програмістом». Раніше був ряд економістів і 

правців, тепер сюди додалися і програмісти… 

Добре, вступили на перший курс, хто на бюджет, хто на контракт. 

Математика − на середньому рівні, англійська мова  – також, коли при 

створенні програм треба володіти не тільки англійською мовою, а і 

мовами програмування! 

До того ж, наша університетська система освіти переобтяжена 

дисциплінами в навчальних програмах, які для майбутньої професії не 

мають значення. Водночас наголосимо, що всі студенти, які виїхали за 

кордон, проблемою номер один визначили ВОЛОДІННЯ МОВОЮ, 

причому відзначили, що в університетах є групи, де курси 

викладаються на англійській мові (але ж її треба знати!). 

Фактично зараз, через військовий стан в Україні, і проявилася 

об’єктивна картина стосовно мобільності студентів. Одним словом, 

мобільність студентсва в дії! Студенти не знають англійську мову, яку 

вивчали в закладах загальної середньої освіти протягом 11 років, а 

також і другу іноземну мову, яку вивчають з п’ятого класу (німецька, 

французька, польська, італійська та ін.) 

А яка картина у нас із годинами, які відводяться на вивчення 

іноземної мови в ЗВО? Три семестри по одній парі на тиждень. Хоча 

при вступі до магістратури, здобувач повинен продемонструвати 

володіння іноземної мови на рівні В  2. 

Як стверджує професор Принстонського університету Б. Каплан 

«Додатковий рік, витрачений на вивчення іноземної мови, приносить 

більший прибуток, ніж додатковий рік математики чи вивчення 

наукових теорій»» [9]. 

Наступне питання. Цього року дипломи бакалаврів видадуть усім, 

після трьох років дистанційного навчання в умовах карантину COVID-

19 і воєнного стану. Через що, відвідуваннями, навіть онлайн курсів, 

студенти себе не переобтяжували. Тобто виникла критична ситуація 

відвідування студентами онлайн занять не тільки старших курсів, а і 

молодших, першокурсників, особливо тих студентів, які навчаються на 
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контрактній формі, бо мають усталену думку про те, що сплачують за 

навчання, тому їх не відрахують з університету (і не безпідставно). 

Наведу приклад, знову стосовно організації навчання в США, але в 

Єльському університеті. Найтан Чен, навчаючись там на медичному 

факультеті, став першим в історії фігуристом, який тренується по 

скайпу, бо заняття в університеті (оплата за рік навчання складає 50 

тисяч доларів) пропускати не можна. Він став тричі чемпіоном світу з 

фігурного катання на ковзанах (2018, 2019, 2021) і цьогоріч в 

японському місті Сайтамі став Олімпійським чемпіоном (2022). 

І зараз під чай війни адміністрації ЗВО стурбована питанням як 

зберегти відтік студентів. А  чи не простіше скоротити кількість 

ЗВО? 

Бо ми вже повстали перед таким явищем: коли дипломи про вищу 

освіту вручають усім без винятку, то тоді вони сильно знецінюються. 

Наприкінці надамо увагу праці викладача (учителя), яка на сьогодні, на 

жаль, ще не була так знецінена як ніколи. Останнім часом ми всі 

перебуваємо під гаслом «Студенти  – перш за все». Виходячи з Конвенції з 

прав дитини, дитина  – це «людська істота, що не досягла віку 

вісімнадцяти років». Ми всі чули і не раз «Діти  – квіти життя!» То, чому ці 

«квіти життя», які приходять навчатися до ЗВО починають установлювати 

свої правила у вищій школі (!) («а нас вчили так в школі», «ніколи на це в 

школі не звертали увагу», «енки не впливають на мої оцінки, я вам скину в 

кінці всі самостійні роботи, а ви перевірите», «ловіть мій реферат…», «від 

нас не вимагали вчителі сидіти на уроках з відкритими аватарками»), а 

також і «приходу» зі школи шкільного цькування на студента, який 

намагається гарно вчитися. 

Викладач не може зробити зауваження студенту за неохайний 

вигляд, недоречний одяг, брутальну поведінку, перебувати під час 

практичного заняття з відкритою аватаркою. І  це все під час 

дистанційного навчання, коли викладачеві треба проводити практичне 

заняття, тримати в полі зору всю групу, керувати навчальним 

процесом, оцінити знання студентів…, які своїми вчинками виявляють 

«академічну недоброчесність» [2]. 

І якщо дистанційне навчання має негативний вплив на дитину 

згідно дослідження НАПН України [7], то ми не знайшли жодної 

публікації стосовно впливу дистанційного освітнього процесу на 

викладача (який триває вже три роки!), бо він надає освітні послуги, 

залишається один на моніторі ноутбука перед закритими аватарками 

здобувачів освіти, які невідомо що роблять у цей час… 

Губиться, а може вже загублено низку Учень  – Учитель, Студент − 

Викладач. Коли від учителя учень напувається знаннями і духовністю.  

Це питання нами розглядається в низці публікацій [3; 4; 10; 11]. 
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Тому, саме в дисципліні «Іноземна мова» закладено величезний 

матеріал для пізнання великих ідей і світових культур. 
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Торговельні відносини є складною частиною зовнішньоекономічних 

зв’язків між країнами на які безпосередньо впливають як зовнішня 

кон’юнктура на фінансових ринках так і внутрішня валютно-фінансова 

політика Національного Банку України [5–7]. 

Згідно класифікації МВФ, Україна відноситься до країн, що 

розвиваються зі слабкою банківською системою, своєю чергою, 

національній грошовій одиниці − українській гривні − характерна 

девальвація до «твердих» валют (долар США, євро, швейцарський 

франк, британський фунт стерлінгів). Додамо, що негативний вплив на 

курс гривні має імпортоємкість та доларизація вітчизняної економіки: 

імпорт перевищує експорт та недовіра населення національній валюті. 

Хоча українська гривня є національною валютою, але вся зовнішня 

торгівля проходить у «твердих» валютах. Це означає, що на 

внутрішньому ринку продавці прив’язують свій товар або послугу до 

міжбанківського валютного курсу долара США та інших «твердих» 

валют. 

Зазначимо, що з початком повномасштабної військової агресії РФ 

на територію суверенної України, яка почалась 24 лютого 2022 року, 

валютні коливання лише посилились, а Національний Банк України з 

першого дня війни заморозив офіційний міжбанківський курс 


