ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
Пандемія COVID-19 як основний виклик системі освіти
у 2020/2021 н. р.
Світова освітянська спільнота зіштовхнулася в 2020 році з глобальним
викликом, зумовленим пандемією, спричиненою поширенням коронавірусу
SARS-CoV-2. Уряди більшості країн виявилися не готовими до такої масштабної пандемії, їхні практичні заходи формувалися ситуативно. Для протидії
поширенню COVID-19 практично в усьому світі заклади освіти були тимчасово закриті.
В Україні, за практикою зарубіжних країн, заклади освіти також були
тимчасово закриті, навчальний рік 2019/2020 було завершено у дистанційному режимі. Дистанційний режим навчання, нові вимоги до забезпечення
освітнього процесу стали викликом для вітчизняної системи освіти. Пандемія вплинула на звичні режими життя учнів/студентів, їх родин, викладачів,
зумовила далекосяжні економічні та суспільні наслідки, загострила низку
соціально-економічних питань, серед яких: рівність доступу до навчання
(різний рівень забезпеченості родин засобами для дистанційного навчання та неоднаковий доступ до якісного Інтернету); забезпеченість школярів
повноцінним харчуванням (певна категорія дітей харчувалася безкоштовно
у школах); надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами (діти з певними нозологіями не мають можливості отримувати освітні
послуги дистанційно); додаткові потреби домашнього догляду за дітьми
(передусім стосується сфери дошкільної та початкової освіти); інші соціально-економічні проблеми, зумовлені пандемією.
Найбільш негативний вплив пандемії відчули діти, які перебувають у
складних соціально-економічних умовах. Пандемія для таких дітей фактично перервала освітній процес, позбавила їх доступу до безкоштовного
харчування, загострила проблеми з доглядом за ними, посилила економічні
труднощі для їх батьків, які не змогли працювати та/або втратили роботу/
бізнес.
Уряд України досить швидко та адекватно відреагував на нові виклики,
здійснив заходи, необхідні для забезпечення неперервності освітньої процесу. У період тривалого карантину у мережі Інтернет стали доступними уроки
у цифровому форматі та онлайн ресурси для дистанційного навчання школярів. Також МОН врахувало фактор відсутності домашніх комп’ютерів із доступом до мережі Інтернет у частини учнів, особливо в малозабезпечених
родинах та сільській місцевості. Було прийнято рішення про запровадження
трансляції уроків для всіх класів з використанням можливостей телебачення. Зокрема, починаючи з 17 березня, низка телеканалів забезпечила транс
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ляцію уроків із дисциплін, з яких учні мали складати ЗНО: українська мова
та література, біологія, математика, історія.
Міністерство провело перемовини з керівництвом провідних освітніх
онлайн-платформ, результатом яких стала доступність освітнього контенту
для широкого освітянського загалу та школярів. Серед сайтів-партнерів, які
надали відеоконтент для трансляцій, платформа BeSmart (https://besmart.
study); студія онлайн-освіти EdEra (https://www.ed-era.com); платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (https://prometheus.org.ua); платформа безкоштовних вебінарів з підготовки до ЗНО iLearn (https://ilearn.org.
ua) тощо.
Поряд із зробленим, у 2020/2021 н. р. залишається необхідність подальшого опрацювання та розв’язання ряду наступних завдань: забезпечення
освітнього процесу та догляду за дітьми у закладах дошкільної освіти; забезпечення надання освітніх послуг для дітей, які опинилися у складних
життєвих умовах та дітей з особливими освітніми потребами; забезпечення
освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в
частині організації практичних занять, що потребують фізичної присутності
учнів; забезпечення практичних та лабораторних занять у закладах вищої
освіти (тренування пілотів, лабораторні роботи для здобувачів освіти природничо-математичного спрямування, практичні роботи студентів-медиків у лікарнях тощо); запровадження нових процедур отримання наукових
ступенів в умовах карантину; матеріально-технічне забезпечення закладів
освіти в умовах карантину (засоби для дистанційного та онлайн навчання,
доступ до мережі, санітарно-гігієнічні засоби тощо).
Розв’язання вищезазначених проблем лягає на плечі МОН та місцевих
органів управління освітою. Доцільним є урахування місцевих особливостей, зокрема в частині матеріально-технічної забезпеченості закладів освіти, наповнюваності класів та врахування епідемічного стану в регіоні. На
сьогодні відповідні рішення стосовно чіткого зрозуміння можливостей нівелювання основних ризиків пандемії, забезпечення неперервності та якості освітнього процесу у закладах освіти України в 2020/2021 н. р. активно
формуються.

Організація дистанційного навчання у ЗЗСО
в умовах пандемії COVID-19

Дистанційне навчання, яке стало основною формою навчання у закладах
загальної середньої освіти в умовах пандемії, зумовило низку нових вимог
до освітян, школярів, батьків. З метою виявлення проблемних питань в організації дистанційного навчання, визначення можливостей їх оперативного вирішення та розроблення відповідних рекомендацій, були проведені
опитування учасників освітнього процесу.
Служба освітнього омбудсмена у квітні 2020 року (через місяць після оголошення карантину) з метою вивчення умов забезпечення прав учнів на
освіту під час карантину провела онлайн-опитування батьків та дітей, які
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навчаються у закладах загальної середньої освіти. Результати опитування
представлено на офіційному сайті освітнього омбудсмена1.
ДСЯО також у квітні 2020 року провела онлайн-опитування керівників
ЗЗСО, педагогічних працівників, батьків та учнів 9–11-х класів закладів загальної середньої освіти з метою вивчення умов забезпечення якості навчання у дистанційному форматі в умовах карантину, з’ясування проблем,
які виникли у респондентів під час такого навчання Результати опитування
ДСЯО представлено на їхньому офіційному2.
Більш детально зупинимося на опитуванні, яке було проведено Міністерством освіти і науки України спільно з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ),
метою якого було отримання інформації про стан організації освітнього
процесу в закладах загальної середньої та дошкільної освіти під час спалаху
COVID-19, отримання інформації про основні потреби та готовність цих закладів до організації навчання в умовах пандемії.
Інформаційною базою дослідження є результати опитування керівників
ЗЗСО та ЗДО, яке відбулося з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (далі – ITC «ДІСО»)
ДНУ «Інститут освітньої аналітики» на початку липня 2020 р.
Опитування директорів закладів загальної середньої освіти щодо готовності шкіл до організації освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19
Усього в опитуванні взяли участь 10 175 директорів ЗЗСО (67,4 % від загальної кількості ЗЗСО), з них 65 % ЗЗСО є сільськими, а 35 % – міськими.

Поінформованість про поширення COVID-19. Групи ризику в ЗЗСО
Аналіз відповідей респондентів щодо пріоритетності джерел інформації про ситуацію, пов’язану з COVID-19 в Україні, виявив, що відомості про
захворюваність переважна більшість директорів ЗДО (94,8 %) та про карантинні заходи/обмеження (96,5 % респондентів) отримують з офіційних
інтернет-сайтів органів влади (МОЗ, МОН, КМУ). Натомість вищезазначену
інформацію (про захворюваність/ карантинні заходи/обмеження) ці ж респонденти отримують від ЗМІ – 68,9 % та 62,2 % й соціальних мереж і месен
джерів – 46,8 % та 40,8 %.
Аналіз рівня довіри до джерел інформації про поточну ситуацію із випадками COVID-19 у громаді показав, що респонденти найбільше довіряють органам місцевої влади і місцевого самоврядування – 77,1 % та центральним органам влади (МОЗ, МОН, КМУ та ін.) – 74,3 %. Ступінь довіри
громад до ЗМІ (телебачення, радіо, преса) суттєво нижчий і становить
22,8 %. Рівень довіри до міжнародних організацій та соціальних мереж не
перевищує 10 %. Разом з тим, 0,7 % респондентів не довіряють жодному із
джерел (рис. 1).

Результати опитування батьків «Навчання дітей під час карантину». URL: https://eo.gov.
ua/2020/04/17/rezul-taty-opytuvannia-bat-kiv-navchannia-ditey-pid-chas-karantynu/.
2
Результати опитування щодо дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти.
URL: http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/hovyny/1217-rezultaty-opytuvannia-shchododystantsiinoho-navchannia-v-zakladakh-zahalnoi-serednoi-osvity.
1

84

“Освітня аналітика України” • 2020 • № 3 (10)

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
Інші джерела

0,4

Жодному із джерел

0,7

Важко відповісти

1,9

Соціальні мережі, месенджери

7,4

Міжнародні організації

8,1

ЗМІ (телебачення, радіо, преса)

22,8

Центральні органи влади (МОЗ, МОН, КМУ та ін.)

74,3

Органи місцевої влади та місцевого самоврядування

77,1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Рис. 1. Відповідь респондентів на запитання «Яким джерелам інформації
про поточну ситуацію із випадками COVID-19 у Вашій громаді Ви довіряєте
найбільше?»
Побудовано за результатами опитування.

Опитування вивчало рівень доступності інформації про ситуацію щодо
захворюваності на COVID-19 та карантинних заходів/обмежень у населених
пунктах, де знаходяться ЗЗСО. Результати показали, що 96,5 % респондентів
отримали необхідну інформацію щодо захворюваності і 98,7 % – щодо карантинних заходів/ обмежень.
Дослідженням виявлено, що частки працівників та учнів ЗЗСО, які належать до групи ризику через пандемію (особи віком старше 60 років, особи
з хронічними захворюваннями тощо), складають близько 13–18 % (рис. 2).
Відносно високим був відсоток відповідей «не володію інформацією» та «немає відповіді», що свідчить про складність більш точного визначення цього
показника.
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Рис. 2. Відповідь респондентів на запитання «Чи можете Ви зазначити,
який приблизно відсоток працівників та учнів Вашого закладу освіти
належить до групи ризику через пандемію (особи віком старше 60 років,
особи з хронічними захворюваннями тощо)?», %
Побудовано за результатами опитування.
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Готовність закладу освіти до відновлення освітнього процесу
Аналіз відповідей респондентів щодо проведення впродовж останніх двох
років у їхньому закладі освіти заходів, пов’язаних з інформуванням про небезпеку зараження інфекційними хворобами та їх профілактику (в т. ч. щодо
грипу/ГРВІ), показав, що у 89,9 % школах проводилися тематичні уроки для
учнів, у 83,2 % освітніх закладах є інформаційні стенди, плакати і буклети,
69,5 % освітніх закладів проводили круглі столи, конференції, зустрічі для
учнів і/або батьків за участі медичних експертів/лікарів/медичних працівників; 58,6 % – проводили такі ж самі заходи і для вчителів.
У такому важливому питанні, як проведення навчання (інструктаж) працівників закладу освіти щодо особливостей гігієни та виконання посадових
обов’язків в умовах пандемії, абсолютна більшість респондентів була одностайною: 93,3 % підтвердили проведення навчання (інструктажу) серед усіх
вчителів, і 92,3 % – серед непедагогічних працівників (рис. 3).
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Рис. 3. Відповідь респондентів на запитання «Чи проводилося навчання
(інструктаж) працівників закладу освіти щодо особливостей гігієни
та виконання посадових обов’язків в умовах пандемії?»
Побудовано за результатами опитування.

Відповіді на запитання «Яких інформаційних матеріалів щодо безпечної
організації освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19 потребує Ваш
заклад сьогодні?» розподілилися таким чином: більшість директорів ЗЗСО
(70,7 %) потребує відеоматеріалів про способи зараження, профілактику та
безпечну поведінку при інфекційних захворюваннях (адаптованих відповідно до віку та для дітей особливими освітніми потребами): 61,1 % директорів вказав на потребу інформаційно-методичних матеріалів для проведення
бесід/уроків із учнями та батьками щодо правил соціального дистанціювання і дотримання правил гігієни. Водночас 48,2 % директорів вказали на потребу в інформаційних постерах щодо профілактики та безпечних практик
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для учнів (в т. ч. з особливими освітніми потребами), 42,9 % опитаних потребують інформаційні постери щодо профілактики та безпечних практик для
працівників закладу, 31,5 % вказали на необхідність придбання адаптованих відповідно до віку аудіоматеріалів про способи зараження, профілактику та безпечну поведінку щодо інфекційних захворювань (рис. 4).
Адаптовані відповідно до віку аудіоматеріали для учнів

(в тому числі з особливими освітніми потребами) про
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61,1

соціального дистанціювання та дотримання правил гігієни
Адаптовані відповідно до віку відеоматеріали для учнів
(в тому числі з особливими освітніми потребами) про

70,7

способи зараження, профілактику та безпечну поведінку
щодо інфекційних захворювань
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Рис. 4. Відповідь респондентів на запитання «Яких інформаційних матеріалів
щодо безпечної організації освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19
потребує Ваш заклад сьогодні?»
Побудовано за результатами опитування.

Щодо можливості забезпечення закладом освіти дотримання заходів безпеки (рис. 5) протягом 2020/2021 н. р. більшість директорів відповіли «так»
за всіма запропонованими заходами, де найвищий відсоток ствердних відповідей припав на розміщення інформаційних плакатів щодо правил гігієни та
дотримання дистанції на всій території закладу (84 %). Варто зауважити, що
36,7 % опитаних відповіли «скоріше так» щодо заходу «організація навчання
батьків учнів правилам гігієни та соціального дистанціювання».
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Рис. 5. Створення безпечних умов в закладі освіти
(можливість забезпечення протягом 2020/2021 н. р. заходів згідно переліку)

Побудовано за результатами опитування.

У модулі запитань стосовно «Створення безпечних умов в закладі освіти (організація підвезення (для закладів, до яких здійснюється підвезення))»
менше половини респондентів (47,7 %) підтвердили, що у них проводилася
дезінфекція та ретельне прибирання шкільного транспорту, ще менше опитаних (44,4 %) зазначили, що транспортні засоби були забезпечені антисептиками для рук. Третина опитаних не мала змоги забезпечити усі три умови,
пов’язані із організацією підвезення учнів (рис. 6).
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Організація підвезення працівників і учнів
із дотриманням необхідної дистанції
між пасажирами (принаймні 1,5 метра)
Забезпечення транспортних засобів
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Рис. 6. Створення безпечних умов в закладі освіти
(організація підвезення (для закладів, до яких здійснюється підвезення))

Побудовано за результатами опитування.

У модулі запитань «Створення безпечних умов в закладі освіти (організація медико-профілактичних заходів) 76,7 % респондентів зазначили, що
в їхніх ЗЗСО проводилося оперативне консультування учнів та працівників
закладу медичним працівником у разі погіршення їх самопочуття, тоді як
60,3 % проводили термометрію працівників перед початком занять, і ще
менше (52,2 %) – термометрію учнів перед початком занять. Окреме приміщення для тимчасового ізолювання хворого учня або працівника наявне
в закладах відмітили 49,1 % опитаних. Відповідь «скоріше так» теж має досить суттєву вагу (25 %), що свідчить про високий рівень організації медикопрофілактичних заходів у більшості ЗЗСО, які взяли участь в опитуванні
(рис. 7).
Підготовка окремого приміщення для тимчасового
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Рис. 7. Створення безпечних умов в закладі освіти
(організація медико-профілактичних заходів)

Побудовано за результатами опитування.

“Освітня аналітика України” • 2020 • № 3 (10)

89

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

У модулі запитань «Створення безпечних умов у закладі освіти (дотримання правил гігієни)» «лідерами» стали: вологе прибирання приміщень закладу освіти кілька разів на день (93,1 %), розміщення інструкцій (інфографіки) щодо правил миття й гігієнічної обробки рук (92,3 %) та безперервне
водопостачання для дотримання заходів гігієни (86,8 %). Залучити додаткову кількість технічних працівників для організації додаткового прибирання
приміщень можуть лише 20,3 % керівників ЗЗСО. Більше третини (34,3 %)
опитаних відповіли, що не можуть цього зробити (рис. 8).
Залучення додаткової кількості технічних працівників
для організації додаткового прибирання приміщень
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Рис. 8. Створення безпечних умов в закладі освіти (дотримання правил гігієни)

Побудовано за результатами опитування.
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Важливе значення для формування результатів опитування мав модуль
«Створення безпечних умов в закладі освіти в частині дотримання дистанції», де відповіді респондентів були більш неоднозначними. На 3 із 12 запро
понованих заходів більше половини опитаних відповіли позитивно, особливо щодо можливості проведення засідань педагогічної ради закладу в
режимі онлайн (74,8 %). Однак заходи із залучення додаткової кількості педпрацівників для додаткового поділу класів на групи (42,2 %) та обладнання додаткових класних кімнат (зокрема, за рахунок переобладнання наявних господарських приміщень, актових чи спортивних залів тощо) (34,9 %)
директорам ЗЗСО видаються такими, які майже неможливо реалізувати
(рис. 9).
Залучення додаткової кількості педпрацівників для
додаткового поділу класів на групи
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Рис. 9. Створення безпечних умов в закладі освіти (дотримання дистанції)

Побудовано за результатами опитування.
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У модулі запитань «Створення безпечних умов у закладі освіти (використання цифрових технологій)» жоден із заходів не оцінюється навіть половиною респондентів як такий, що буде однозначно застосовано. 49,7 % можуть забезпечити організацію дистанційного навчання для учнів, які належать до груп ризику за станом здоров’я. Відповідь «скоріше так» отримала
підтримку приблизно в тієї ж кількості опитаних, як і відповідь «так», що
свідчить про певні сумніви респондентів. Понад 60 % опитаних підтвердили, що не мають змоги забезпечити необхідними цифровими пристроями
учнів, які цього потребують, шляхом розподілу наявних в закладі (рис. 10).
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Рис. 10. Створення безпечних умов в закладі освіти
(використанням цифрових технологій)

Побудовано за результатами опитування.
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У модулі запитань «Створення безпечних умов у закладі освіти (організація харчування)» 61,5 % респондентів відповіли, що можуть забезпечити позмінне відвідування їдальні і 51 % – дотримання дистанції між відвідувачами шкільної їдальні (принаймні 1,5 м). Третина опитаних підтвердила, що не
має змоги організувати пакування шкільних сніданків/обідів в одноразовий
посуд, і ще третина на це питання відповіла «скоріше ні» (рис. 11).
Пакування шкільних сніданків/обідів
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Рис. 11. Створення безпечних умов в закладі освіти (організація харчування)

Побудовано за результатами опитування.

Аналіз забезпеченості ЗЗСО в достатній кількості вказаними на рис. 12 засобами запобігання поширенню COVID-19 показав, що дезінфікуючі засоби
для обробки підлоги і поверхонь, антисептики для обробки рук та паперові
рушники є в наявності у діапазоні 35–50 % відповідей опитаних директорів
шкіл. Понад 35 % не мають безконтактних термометрів для вимірювання
температури тіла.
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Рис. 12. Відповідь респондентів на запитання «У разі відновлення
освітнього процесу в закладах освіти, чи має Ваш заклад освіти можливість
забезпечити наявність достатньої кількості таких засобів?»
Побудовано за результатами опитування.
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Щодо запасів побутових товарів для забезпечення безперервного процесу дотримання гігієни та прибирання, то найбільше число респондентів
підтвердили, що у них є в достатній кількості швабри і відра (86,8 % відповідей), у найменшій кількості наявні паперові рушники (29,9 % відповідей),
які для 29,7 % опитаних іноді закінчуються до того, як вдається поповнити
запас, і для 40,4 % – їх весь час не вистачає (рис. 13).
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Рис. 13. Відповідь респондентів на запитання
«Чи достатніми є запаси побутових товарів для забезпечення дотримання
правил гігієни та прибирання у Вашому закладі освіти?»
Побудовано за результатами опитування.

Наявність в ЗЗСО медичного працівника (медична сестра або лікар) для
оперативного надання медичної допомоги зазначили 44,2 % респондентів,
35,5 % відповіли, що такого медичного працівника в ЗЗСО немає; 17,6 % зазначили, що медичний працівник працює в закладі неповний день.
У разі запровадження змішаного навчання у ЗЗСО, 82,2 % опитаних вважають, що учні початкових класів повинні мати переваги у очному відвідувані,
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74,1 % підтримують думку, що це повинні бути учні, які не мають доступу до
мережі Інтернет вдома, і 68,9 % – учні випускних класів (рис. 14).
Інші (вкажіть) - найчастіша відповідь - всі учні
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Рис. 14. Відповідь респондентів на запитання
«У разі запровадження змішаного навчання, які групи учнів, на Вашу думку,
повинні мати переваги в очному відвідуванні?»
Побудовано за результатами опитування.

Організація дистанційного навчання в період карантинних обмежень
На запитання «Чи здійснювалося під час карантину в закладі освіти дистанційне навчання?» 99,4 % директорів ЗЗСО відповіли «так».
Опитування щодо повноти охоплення учнів ЗЗСО дистанційними заняттями продемонструвало такі результати. Більш як 69 % респондентів зазначили, що всі або майже всі (100 %) учні початкової та старшої школи були
охоплені дистанційним навчанням і 57 % респондентів зазначили це ж саме
стосовно учнів базової школи (рис. 15).
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Рис. 15. Відповідь респондентів на запитання «Скільки учнів Вашого закладу
освіти було охоплено дистанційним навчанням?»

Побудовано за результатами опитування.

Щодо організації викладання навчальних предметів дистанційно, то
90,1 % директорів ЗЗСО зазначили, що освітній процес було налагоджено всіма
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або майже всіма вчителями початкових класів (100 %), 82,4 % відповіли, що
такий же показник було досягнуто вчителями базової школи, і 83,6 % – вчителями старшої школи (рис. 16).
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Рис. 16. Відповідь респондентів на запитання «Скільки вчителів Вашого закладу
освіти змогли організувати викладання навчальних предметів дистанційно?»

Побудовано за результатами опитування.

Під час дистанційного навчання існували певні технічні обмеження,
найсуттєвішими з яких, на думку опитаних, були: відсутність швидкісного
підключення до мережі Інтернет в учнів вдома, брак цифрових пристроїв
в учнів вдома, відсутність швидкісного підключення до мережі Інтернет у
педпрацівників вдома. Лише 2,5 % респондентів підтвердили, що жодних обмежень не відчули.
Щодо забезпеченості комп’ютерною технікою та іншим обладнанням для
ефективної організації дистанційного навчання, то дослідження виявило наступне: 54,8 % респондентів зазначили, що всі або майже всі вчителі забезпечені, тоді як 12,3 % підтвердили аналогічний рівень забезпечення в учнів.
Порівняно високим був відсоток відповідей «більшість (75 %)», який цього
разу був вищим для учнів і склав 55,7 %, а для вчителів – 34,5 % (рис. 17).
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Рис. 17. Відповідь респондентів на запитання «Скільки учасників освітнього
процесу Вашого закладу забезпечені комп’ютерною технікою та іншим
обладнанням для ефективної організації дистанційного навчання?»
Побудовано за результатами опитування.
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Компонент технічного забезпечення – доступ до швидкісного Інтернету
майже дзеркально відображає ситуацію, яка представлена на рис. 18: 41,4 %
респондентів вважали, що всі або майже всі вчителі забезпечені доступом
до Інтернету, тоді як всього лиш 7,4 % опитаних підтвердили аналогічний
рівень забезпечення в учнів. Також високим виявився відсоток відповідей
«більшість (75 %)», який для учнів склав 45,9 %, а для вчителів – 36,2 %
(рис. 18).
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Рис. 18. Відповідь респондентів на запитання «Скільки учасників освітнього
процесу Вашого закладу забезпечені доступом до швидкісного Інтернету?»

Побудовано за результатами опитування.

У питанні про заходи, які вживав заклад освіти щодо усунення технічних обмежень з ефективної організації дистанційного навчання, більшість
(64,9 %) респондентів обрала відповідь «організацію навчання для вчителів
щодо використання цифрових пристроїв та комп’ютерної техніки», 50,5 %
респондентів – «розподіл наявних в закладі цифрових пристроїв між вчителями, які цього потребують», 49,4 % – «організацію навчання для учнів щодо
використання цифрових пристроїв та комп’ютерної техніки». Інші варіанти
відповіді зазначали не більше 6 % респондентів.
У частині підтримки організації дистанційного навчання, яка надавалася
педпрацівникам ЗЗСО, 80,3 % респондентів відповіли, що вчителі надавали
необхідні консультації своїм колегам і 75,2 % зазначили, що було організоване консультування з проблемних питань забезпечення дистанційного навчання, тоді як лише 0,3 % відповіли, що підтримка не надавалася (рис. 19).
Проводилося навчання щодо організації дистанційного
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Рис. 19. Відповідь респондентів на запитання «Яка підтримка з питань
організації дистанційного навчання надавалась педпрацівникам Вашого
закладу?»
Побудовано за результатами опитування.
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Проходження спеціального навчання, підвищення кваліфікації з організації дистанційного навчання підтвердила половина закладів (рис. 20).
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Рис. 20. Відповідь респондентів на запитання «Скільки вчителів Вашого закладу
освіти проходили спеціальне навчання, підвищення кваліфікації з організації
дистанційного навчання?»
Побудовано за результатами опитування.

У 66,2 % ЗЗСО, що взяли участь в опитуванні, заняття з більшості навчальних предметів під час карантину проводилися як онлайн з використанням
відео або аудіо засобів, так і самостійно, тоді як 17,3 % підтвердили, що предмети переважно викладалися вчителями онлайн з використанням відео або
аудіо засобів, а 14,2 % – учні переважно самостійно вивчали предмет, а вчитель здійснював моніторинг шляхом перевірки засвоєного матеріалу.
Найбільше респондентів (96,9 %) відзначили, що для організації дистанційного навчання використовувалися два найпоширеніші канали зв’язку: спілкування через месенджери (Viber, Whatsapp та ін.) та за допомогою телефонних
дзвінків (83,6 %). Із меншою інтенсивністю також використовувалися: електронна пошта (надсилання вчителем завдань та відправлення учнями виконаних робіт) – 69,8 %; Zoom, Skype чи подібні засоби відеоконференції – 65,6 %;
спеціальні навчальні програми (Google Class, Learningapps та ін.) – 62,1 % і щоденний дистанційний перегляд учнями презентаційних матеріалів, підготовлених вчителем до кожного з уроків – 57,7 % (рис. 21).
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Рис. 21. Відповідь респондентів на запитання «Які канали зв’язку з учнями
використовували вчителі Вашого закладу освіти під час дистанційного
навчання?»
Побудовано за результатами опитування.
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Абсолютна більшість респондентів підтвердила, що вчителі ЗЗСО постійно або час від часу використовували телеуроки, пропоновані національною
програмою Всеукраїнська школа онлайн для організації дистанційного навчання (рис. 22).
Вчителі початкових класів
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Рис. 22. Відповідь респондентів на запитання «Чи використовували вчителі
Вашого закладу освіти телеуроки, пропоновані національною програмою
Всеукраїнська школа онлайн для організації дистанційного навчання?»
Побудовано за результатами опитування.

Щодо оцінювання навчальних досягнень учнів закладу в період карантину, то 93,9 % опитаних відповіли, що воно здійснювалось через виконання
письмових робіт (диктанти, твори тощо) з наступним відправленням їх учителю, 76,9 % – тестування на онлайн платформах і 65,8 % – запис відео та/
або аудіо відповідей учнів з наступним відправленням їх учителю (рис. 23).
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Рис. 23. Відповідь респондентів на запитання «Яким чином відбувалося
оцінювання навчальних досягнень учнів Вашого закладу в період карантину?»

Побудовано за результатами опитування.

На запитання «Чи мали вчителі Вашого закладу освіти чіткий розклад
дистанційних занять?» 56,6 % респондентів відповіли, що розклад занять
був розроблений до кінця карантину (та/або скорегований відповідно до

“Освітня аналітика України” • 2020 • № 3 (10)

99

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

продовження карантину), 35,7 % – розклад занять розроблявся на тижденьдва наперед та коригувався у разі необхідності і 7,2 % – чіткого розкладу
занять на період карантину не було.
Опитування вивчало рівень використання директорами та педагогічними працівниками ЗЗСО інформаційних матеріалів сайту «Вчимо і навчаємось
на карантині: зміни в системі освіти» (https://mon-covid19.info/). 87,3 % опитаних використовували матеріали щодо організації дистанційного навчання, 86 % – матеріали щодо завершення навчального року в школах, 78,7 % –
інформацію щодо підсумкового оцінювання, тоді як всього лише 6,1 % не
використовували матеріали взагалі (рис. 24).
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Рис. 24. Відповідь респондентів на запитання «Чи використовували Ви та вчителі
Вашого закладу освіти інформаційні матеріали сайту «Вчимо і навчаємось
на карантині: зміни в системі освіти» (https://mon-covid19.info/)?»
Побудовано за результатами опитування.

Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами відбувалася з використанням індивідуальних підходів та за індивідуальною програмою (73,3 % опитаних), тоді як у 21,36 % опитаних з відповідної категорії
зазначили, що послуги для дітей з ООП надавалися на загальних засадах з
іншими учнями.
У частині надання необхідної підтримки та послуг учням з особливими освітніми потребами відповідними фахівцями (вчитель-логопед, вчитель-дефектолог та ін.) в період карантину варто зазначити, що 48,47 %
з тих ЗЗСО, де є діти з ООП, вказали, що послуги не надавалися, тоді як
29,72 % – надавалися, але а меншому обсязі, і 17,3 % – надавалися в звичному обсязі.
Для більшості шкіл, які брали участь в опитуванні, питання наявності
достатньої інформації (інформаційних матеріалів, ресурсів) для ефективної
організації дистанційного навчання має визначальне значення, що й підтверджують результати опитування. Зокрема, лише 37,2 % директорів шкіл
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вважають, що наявних матеріалів було достатньо, тоді як 31,7 % потребували інформаційних матеріалів щодо використання електронних платформ і
хмарних сервісів, 30,3 % – інформаційних матеріалів щодо використання спеціальних навчальних програм (Google Class, Learningapps), і лише 6,5 % – інформаційних матеріалів щодо користування комп’ютерною технікою, а 5,7 % –
інформаційних матеріалів щодо підключення до мережі Інтернет (рис. 25).
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Рис. 25. Відповідь респондентів на запитання «Якої інформації (інформаційних
матеріалів, ресурсів) бракувало педпрацівникам Вашого закладу для ефективної
організації дистанційного навчання?»
Побудовано за результатами опитування.

На думку понад 63,0 % респондентів дистанційне навчання під час карантину було менш ефективним порівняно зі звичним освітнім процесом в закладі освіти, тоді як для 25,5 % опитаних – достатньо ефективним, але не
настільки, як в закладі освіти, а для 5,5 % – зовсім неефективним.
Аналіз організації педагогічного процесу під час карантину, особливо в
частині проведення засідань педагогічної ради, показав, що 64,8 % опитаних
проводили засідання онлайн, 27,3 % проводили диференційовано як в закладі освіти, так і онлайн, тоді як 7,3 % – виключно в закладі освіти, і 0,6 % –
зовсім не проводили.
Подібна ситуація склалася і щодо проведення під час карантину батьківських зборів вчителями ЗЗСО: 78,8 % директорів ЗЗСО підтвердили, що засідання проводилися онлайн, 12,7 % відповіли, що не проводилися взагалі;
6,9 % зазначили, що збори проводилися як в закладі освіти, так і онлайн, і
1,6 % – лише в закладі освіти.
Аналогічне опитування було проведено щодо готовності закладів дошкільної освіти до відновлення роботи в умовах пандемії COVID-19, респондентами
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були керівники ЗДО. Результати опитування представлені за посиланням
https://cutt.ly/Pd1tgdz.
Також відзначимо, що Міністерством освіти і науки України було розроблено рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах освіти в
умовах пандемії1.

Виклики в інформатизації освіти

Світовою тенденцією останнього десятиріччя є тенденція розвитку інформаційного суспільства. Урядом України також поставлено завдання
поглиблення інформатизації національної економіки, широкого запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у різні сфери суспільного життя.
Інформатизація освітньої галузі в Україні має певні здобутки. Цифрові
технології все активніше використовуються для вдосконалення організації освітнього процесу та покращення управління в школах, коледжах, університетах. Для управління на центральному рівні створено ряд освітніх
реєстрів, функціонують освітні інформаційні системи, за допомогою яких
збирається, обробляється, зберігається різноманітна статистична та адміністративна інформація. На сьогодні уявити сучасну освіту без інформаційних
технологій неможливо.
Утім в освітній галузі залишаються та з’являються нові проблеми, які
необхідно розв’язувати. Зокрема, завершення 2019/2020 н. р. відбувалось
у дистанційній формі, вимушене використання якої зумовлено пандемією
СОVID-19. Провадження ефективного дистанційного навчання потребує вирішення багатьох технічних завдань із залученням сучасних комп’ютерних
технологій.
Серед головних викликів, які постали у сфері інформатизації освіти, можна зазначити такі.
Подолання нерівності доступу закладів освіти, педагогів, здобувачів освіти до інформаційно-комунікаційних технологій. Така нерівність зумовлена
відсутністю у деяких місцевостях швидкісного Інтернету; недостатністю
фінансування закладів освіти в частині комп’ютерного забезпечення освітнього процесу та застосування мультимедійного контенту у навчанні; соціально-економічною обмеженістю сімей щодо надання можливості їхнім
дітям використовувати комп’ютери для дистанційного навчання під час карантину тощо.
Необхідність створення єдиної інформаційної платформи для відповідних сегментів системи освіти, передусім повної загальної середньої освіти,
яка є обов’язковою для всіх громадян України відповідно до ст. 53 Конституції України. Результати проведеного опитування учасників освітнього процесу (детальна інформація викладена в п. 4.2) свідчать, що використання неЩодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.
URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u20202021-navchalnomu-roci.
1
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стандартизованого, неуніфікованого освітнього контенту ускладнює доступ
до інформації та сприйняття навчального матеріалу.
Забезпечення безпечної та швидкої взаємодії між великою кількістю
освітніх баз даних, оскільки їхня розрізненість й різноманіття інформації
та форматів даних ускладнює користування освітнім контентом, не дає
змоги отримати достовірну інформацію про стан розвитку системи освіти
України.
Створення на національному рівні інформаційних баз з індивідуальними
деперсоналізованими даними про здобувачів освіти та педагогічних працівників а також відповідних державних освітніх реєстрів. У розвинених краї
нах світу вже більше десятиріччя такий інструментарій використовується
як основа для ідентифікації освітньої траєкторії здобувача освіти. За рівнем
успішності його реалізації в дорослому житті оцінюється якість освітніх послуг та ефективність функціонування закладів освіти. Індивідуальні дані
педагогічних працівників забезпечать облік реальної чисельності педагогічного персоналу закладів освіти.
Подолання спротиву інформаційним новаціям консервативної частини
учасників освітнього процесу, зумовленого порівняно невисоким рівнем
опанування ними ІТ технологіями.
Прискорене вирішення завдань цифровізації освітніх процесів в контексті подолання впливу пандемії COVID-19.
Наразі Міністерство освіти і науки України проводить інтенсивну роботу
з напрацювання дієвих сценаріїв з розв’язання зазначених проблем, вдосконалює та уніфікує в цьому контексті низку освітніх інформаційних систем та
централізованих інформаційних баз, зокрема:
1. Удосконалення Єдиної державної електронної база з питань освіти
(ЄДЕБО). В Єдиній державній електронній базі з питань освіти створюється окремий модуль для проведення опитувань здобувачів освіти за показниками, визначеними Міністерством, з розсилкою запитань за наявними в
ЄДЕБО електронними адресами здобувачів освіти. Метою таких опитувань
є започаткування руху до створення системи відслідковування освітніх
траєкторій здобувачів освіти та виявлення їх задоволеності освітнім процесом.
2. Удосконалення інформаційної системи «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (ПАК «АІКОМ»). У рамках модернізація ПАК «АІКОМ» реалізується перехід до збору індивідуальних
деперсоналізованих даних здобувачів освіти та педагогічних працівників.
Це дасть змогу суттєво підвищити достовірність освітньої статистичної інформації та якість розрахунків щодо розподілу коштів освітньої субвенції.
У рамках модернізації даної системи створюються модулі збору, обробки та
верифікації особистих даних педагогічних працівників та здобувачів ЗСО
для подальшого формування усіх необхідних агрегованих звітів, зокрема
форм статистичної звітності. Додатковим компонентом даної модернізації
також є створення державних безкоштовних електронних щоденників та
журналів.
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На першому етапі планується збір даних для формування Реєстру педагогічних працівників ЗСО. Це дасть змогу в автоматичному режимі отримувати
узагальнені деперсоналізовані дані, необхідні для державної служби статистики України (у т. ч. для автоматизованого формування форми звітності за
формою 83-РВК).
Також заплановано передбачити створення модуля для збору та обробки
особистих даних учнів з метою формування в майбутньому Реєстру здобувачів ЗСО. Автоматизоване оброблення знеособлених даних з цього Реєстру
дасть змогу генерувати форми освітньої статистичної звітності щодо здобувачів освіти (ЗНЗ-1, ЗНЗ-2, 77-РВК, 1-ЗСО).
3. Створення програмного забезпечення (мобільних додатків), розроблення і впровадження додаткових модулів до системи автоматизованої роботи
ІРЦ (АС «ІРЦ»). № 545. Проводиться вдосконалення системи автоматизованої
роботи ІРЦ (АС «ІРЦ») шляхом створення програмного забезпечення (мобільних додатків), розроблення та впровадження додаткових модулів, що
забезпечить осучаснення та покращення сприйняття АС «ІРЦ» через налагодження ефективного та зручного способу інформування цільових аудиторій про роботу системи та стан інклюзивного навчання загалом.
4. Уведення в дію та подальша модернізація Національної освітньої електронної платформи, що має стати не лише майданчиком для розміщення
розрізнених навчальних матеріалів та послуг, вона має набути рис і статусу єдиної загальнодержавної цифрової школи, яка забезпечить створення,
поширення, повторне використання, гарантований безоплатний доступ до
якісних електронних навчальних матеріалів для всіх учасників освітнього
процесу та стейкхолдерів. Національна освітня електронна платформа буде
засобом проведення централізованих освітніх заходів, зокрема оцінювання
навчальних досягнень школярів, яке зараз існує у розрізнених формах ДПА
та ЗНО; забезпечить централізований збір освітніх даних, які дозволять автоматизувати процеси персоніфікації навчання. Платформа стане інструментом поширення передового педагогічного досвіду та практики викладання, професійного розвитку та кар’єрного зростання педагогічних працівників; вивільнить творчий потенціал українських учителів шляхом істотного зменшення рутинних процесів планування та звітування.
Функціональні можливості платформи повинні сприяти широкій автономії закладів освіти щодо вибору змісту, методів, форм і засобів навчання;
охоплювати альтернативні підходи і пропозиції в галузі як формальної, так і
неформальної й інформальної освіти.
5. Розроблення кластера з освітніх оцінювань в структурі Національної
освітньої електронної платформи. Реалізація «Стратегії розвитку освітніх
оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року», схваленої рішенням Колегії МОН від 30.05.2019 (далі – Стратегія), передбачає
розроблення окремого кластера для проведення оцінювань учнів у закладах
освіти на базі Національної освітньої електронної платформи, положення
про яку було затверджене наказом МОН від 22.05.2018 № 523.
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Відповідно до згаданої Стратегії, означений кластер в структурі НОЕП має
забезпечити проведення стандартизованих підсумкових оцінювань учнів на
етапі здобуття початкової й базової освіти, а також локальних моніторингових досліджень якості освіти. Створення кластера з освітніх оцінювань у
межах НОЕП є важливою складовою системи забезпечення якості освіти, що
відповідає інтересам держави та узгоджується зі світовою практикою забезпечення якості освіти.
6. Створення екзаменаційних центрів (ЕЦ) для централізованого проведення комп’ютерних тестувань окремих категорій осіб. Основними функціями відповідних ЕЦ можуть бути: проведення міжнародних освітніх оцінювань (PISA з 2021 р. планується проводиться в комп’ютерному форматі); проведення загальнодержавних і регіональних моніторингових досліджень якості освіти; проведення сертифікації педагогічних працівників;
тестування в рамках конкурсів на посаду керівників закладів освіти; проведення мовних іспитів для осіб, які претендують на громадянство України, а також тих, хто подається на державну службу; навчання педагогічних
працівників тощо.
7. Серед інших найближчих проєктів МОН у сфері цифрових технологій
заплановано: створення інформаційної системи управління професійною
(професійно-технічною) освітою, що в оперативному режимі забезпечуватиме прийняття управлінських рішень на основі даних деталізованої
інформаційної бази. Інформація в базі перевірятиметься процедурами автоматичної та експертної верифікації, каскадного затвердження управлінь
освітою; створення незалежної та прозорої системи автоматизації експертизи підручників; розгортання інформаційного ресурсу про надавачів послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників з інформацією
про останніх; інші численні ініціативи, впровадження яких планується в
найближчій перспективі.

Виклики в неформальній освіті

Статтею 8 Закону України «Про освіту» (далі – Закон) визначено зміст
трьох видів освіти, які необхідні для забезпечення повноти реалізації права
особи на освіту упродовж життя, – формальної, неформальної та інформальної. Визначення, сформульовані в Законі, узгоджені з відповідними термінами Міжнародної стандартної класифікації освіти МСКО (ISCED) 2011 року,
що використовується Інститутом статистики ЮНЕСКО як стандарт для порівняння національних систем освіти у статистичних дослідженнях. Згідно
з Законом, формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей
знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня
освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. Неформальна
освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами
та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за
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рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або
присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної
з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.
Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної
освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством
Законодавство України виділяє два види неформальної освіти: позашкільна освіта та післядипломна освіта. Разом з тим існує багато інших форм
неформальної освіти, наприклад, у формі онлайн-курсів.
Ключовим викликом для системи освіти є створення порядку визнання
результатів неформальної освіти, а також інформальної освіти (часто вживають термін «інформальне навчання» відповідно до МСКО) у системі формальної освіти з метою здобуття освітніх чи професійних кваліфікацій (ч. 5
ст. 8 Закону).
Першим кроком до створення такого механізму стосовно присвоєння
професійних кваліфікацій є проєкт Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Положення про акредитацію кваліфікаційних центрів»
(розроблено Національним агентством кваліфікацій і готується МОН для подання до Кабінету Міністрів України). Проєктом передбачається, що кваліфікаційні центри за певною методологією можуть присвоювати професійні
кваліфікації незалежно від того, у якій формі здобувалася освіта.
Складнішим є вирішення проблеми визнання результатів попереднього навчання, отриманого в рамках неформальної освіти, у закладах вищої
освіти. Методи і технології такого визнання розробляються європейськими країнами. З 2020 року в контексті вирішення цього завдання реалізується проєкт за програмою Erasmus+ «Підтримка визнання кваліфікацій
для українських університетів» (QUARSU), координатором якого в Україні
є Національний університет «Одеська морська академія», партнерами –
університети міст Львова, Маріуполя, Херсона, Сум, Федерація роботодавців України, університети Польщі, Ірландії Португалії, Естонії, Естонське
агентство кваліфікацій.
Проєктом передбачено упродовж трьох років розроблення методології
визнання результатів попереднього навчання та створення низки університетських центрів з такого визнання. Національне агентство кваліфікацій
тісно співпрацює з цим проєктом через представників Федерації роботодавців України.
Існує необхідність у розробленні подібної методології визнання результатів неформальної освіти й у сфері середньої освіти (зокрема визнання результатів навчання у позашкільній освіті).
Для професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти необхідно розробити методологію визнання результатів навчання на
робочому місці (інформальне навчання). Як зазначалось вище, визнання
професійних кваліфікацій, здобутих на робочому місці, закріплено за ква-
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ліфікаційними центрами. Необхідно розробити методологію визнання результатів попереднього навчання для присвоєння освітніх кваліфікацій.
Результатом має стати нормативно-правовий акт «Вимоги до процедур визнання результатів неформального та інформального навчання», розроб
лення якого належить до повноважень Національного агентства кваліфікацій (ст. 38 Закону).
Окремі актуальні питання визнання результатів неформальної освіти,
інформального навчання можуть бути відображені Законом України «Про
освіту дорослих», який на сьогодні розробляється МОН України.
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