
Інформаційно-аналітична довідка
за результатами опитування "Використання цифрових технологій та
інструментів в освітньому процесі під час дії воєнного стану"

(червень 2022 року)

На виконання плану роботи Комунальним закладом «Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної
ради (далі-КЗ “ЗОІППО” ЗОР, Інститут) у червні 2022 року проводилось
опитування серед керівників та педагогів закладів загальної середньої освіти
щодо використання цифрових технологій та інструментів в освітньому процесі
під час дії воєнного стану, яке було спрямоване на вивчення стану
використання цифрових технологій під час дії воєнного стану та вивчення
питання організації дистанційного навчання в кризовій ситуації.

Укладачі онлайн-анкети: обласний науково-методичний центр
інформатизації освіти. При розробці питань анкети брався до уваги досвід
впровадження проєкту Європейської комісії SELFIE.

Обробка результатів опитування здійснена обласними науково-
методичними центрами інформатизації освіти та моніторингових досліджень
якості освіти Інституту.

Актуальність опитування полягає у виявленні стану впровадження та
забезпечення освітнього процесу в дистанційному режимі з використанням
цифрових технологій та інструментів під час дії воєнного стану. Практична
значущість - надання рекомендацій, що ґрунтуються на результатах
проведеного дослідження.

У зв'язку з уведенням воєнного стану на території України внаслідок
російської агресії перед українською системою освіти нагально постали
питання безпечного освітнього процесу та повернення до дистанційного
формату навчання в новій ситуації. Проблема створення умов та організації
освітнього процесу стала ще гострішою, в зв'язку з тим, що його учасники
опинились в різних життєвих ситуаціях, таких як вимушене переселення,
окупація, відсутність технічних можливостей для продовження навчання тощо.

Передумовою для проведення даного опитування освітян було
опитування, проведене у січні-лютому 2022 року, що висвітлювало стан
технічного забезпечення освітнього процесу та використання цифрових
технологій, інструментів у закладах загальної середньої освіти у Запорізькій
області, яке використовувалось під час дистанційного навчання, спричинене
пандемією COVID-19.

До уваги були взяті такі нормативні документи:
- Закон України "Про освіту"
- Закон України "Про повну загальну середню освіту"
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 року №1115

"Деякі питання організації дистанційного навчання"
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 року №1340

"Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації
педагогічних працівників з розвитку цифрової компетентності"



- Рамка цифрової компетентності педагогічних та науково-педагогічних
працівників
Для впровадження опитування користувались кількісним методом

дослідження - онлайн-опитуванням, методом аналізу статистичних даних,
порівняльним методом.

Використовувалась онлайн-анкета, створена за допомогою Google Forms.
Проведення онлайн-опитування мало на меті реалізувати такі завдання:

- визначення цифрових технологій та інструментів, які використовували
педагоги під час дії воєнного стану;

- визначення проблем використання цифрових технологій та інструментів
під час дистанційного навчання у воєнний час;

- порівняння результатів опитування з результатами першого опитування у
січні-лютому 2022 року (довоєнний стан);

- надання рекомендацій зацікавленим сторонам на основі оцінки стану
ситуації, що склалася із-за введення воєнного стану.
Участь в опитуванні взяли 1325 респондентів. Це педагогічні працівники

закладів освіти Запорізької області - 99,7%, а також представники інших
регіонів України: педагоги закладів освіти Київської, Рівненської, Сумської та
Чернівецької областей, але у незначній кількості (0,3%).

Респонденти, які взяли участь у опитуванні, з різних типів населених
пунктів. Більшість - з міста, частка таких педагогів склала 67,62%, також, були
представники з сільської місцевості - 23% та селищ міського типу - 9,36%.



До опитування долучились педагоги, які працюють у закладах освіти
різних типів, найбільше з гімназій - 59%, ліцеїв - 18% та початкових шкіл - 10%.
Також, в опитуванні взяли участь і педагоги таких закладів освіти як:
спеціалізована школа, спеціальна школа, школа-інтернат, навчально-
реабілітаційний центр, науковий, мистецький та військовий ліцей.

Загалом до опитування за посадами долучились 1045 учителів, 101
заступник керівника, 50 асистентів вчителів, 27 вихователів, 24 директори,
педагоги-організатори, практичні психологи, керівники гуртків, методисти,
заступники філії опорної школи та бібліотекарі у відсотковій частці до 2%.

Серед опитаних найбільше педагогів з педагогічним досвідом роботи
понад 20 років.

У більшості опитаних освітян (65,66%) робоче місце під час проведення
дистанційного навчання в умовах воєнного стану знаходиться вдома, на
території України; 17,58% працювали на робочому місці у закладі освіти;
майже 17% долучались до освітнього процесу в умовах вимушеного
переселення в межах України та за кордон.



На жаль, всі ці чинники не сприяють якісному забезпеченню освітнього
процесу, але було зрозуміло, що, за можливості, навчання необхідно
продовжувати хоча б в дистанційному режимі. Учителі зустрілись з
проблемами технічного забезпечення, коли в умовах вимушеного переселення
необхідно було самостійно продумати та облаштувати власне робоче місце і
знайти технічні можливості для інтернет зв'язку.

Дані опитування свідчать про те, що вчителі змогли забезпечити собі
робоче місце ноутбуком. 18,72% опитаних освітян здійснювали освітній процес
за допомогою персонального комп'ютера, незначна частка вчителів працювали
з планшета (1,51%), і слід звернути увагу на частку педагогів, яким довелось
працювати за допомогою телефона, ця частка склала 11,25% (і це досить значна
кількість). Зрозуміло, що найзручнішим пристроєм в даній ситуації був ноутбук,
через те, що пристрій достатньо мобільний, дає можливість спілкування з
використанням вебкамери, і має можливість підключення до мережі інтернет
різними способами. Засобами телефонного зв'язку здійснювати освітній процес
та комунікувати зі здобувачами освіти було технічно найскладніше.



Освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання, в
основному, відбувався в змішаному форматі (в синхронному та асинхронному
режимі взаємодії зі здобувачами освіти). Такий підхід є оптимальним,
допомагає вчителю об'єднати переваги двох режимів, навчання в режимах
онлайн та офлайн. У результаті, з одного боку, учні тримаються більш-менш
звичного їм розкладу, а з іншого, вони не перевантажені онлайн-присутністю,
яку не завжди можна забезпечити у зв'язку зі складною безпековою ситуацією у
країні та технічними можливостями.

Кількість здобувачів освіти, які щоденно були задіяні в дистанційних
заходах, свідчить про стабільність виходу учнів на зв'язок у синхронному
режимі. Так, 33% зазначили, що були задіяні до 20 учнів, 25%-більше 30, 21%-
до 10, 19,92%-більше 20.



Електронний класний журнал - достатньо новий освітній вебресурс,
даний продукт ґрунтується на автоматизованому обліку відомостей щодо
навчальних досягнень учнів, виконання ними навчальних програм, домашніх
завдань та надає можливість триєдиного зв'язку учасників освітнього процесу:
учнів, батьків та вчителів. Педагогічні спільноти багатьох закладів освіти
Запорізької області (майже 80%) вже гідно оцінили даний ресурс і
використовують в освітньому процесі. Слід звернути увагу на те, що цей
показник у порівнянні з результатами опитування у січні-лютому 2022 року
збільшився на 10%. Попит користування даним ресурсом виріс у зв'язку з тим,
що під час дистанційної освіти у педагогів зовсім не було можливості
проводити оцінювати у звичному форматі, тому електронний ресурс класних
журналів став більш затребуваним та вирішив завдання щодо оцінювання
здобувачів освіти та зворотного зв'язку з ними і їх батьками. Лідером серед
електронних класних журналів залишається електронний освітній ресурс "Нові
знання" (75%). Крім того, використовуються журнали "Атомс", "E-school",
державний сервіс "E-journal", "Моя школа" та shodennik.ua. Але є й такі
педагоги та заклади освіти, що не використовують електронні журнали зовсім
(17%).



Серед електронних освітніх платформ для забезпечення дистанційного
навчання найбільшим попитом користувались платформи Google Classroom
(68,68%), На Урок (52,23%), Нові знання (48,75%) та Всеукраїнська школа
онлайн (30%).

Цифрові інструменти, які переважно використовувались педагогами для
проведення уроків у дистанційному режимі у період воєнного стану - це:

- Viber - 61,96%,
- Zoom - 57,66%,



- Google Meet - 47,09%,
- Google Classroom - 47,02%

Найбільш ефективним онлайн-інструментами, на думку педагогів, для
здійснення дистанційного навчання під час дії воєнного стану були застосунки
Google (79%), Zoom (59%), Viber (46%), Telegram (9%) та Facebook (3%).



Серед ефективних цифрових ресурсів віддається перевага у проведенні
онлайн-уроків (79,92%), а також навчальних занять з використанням
відеоресурсів (76,98%), тестів (67,4%) та інтерактивних завдань (65,36%).

До малоефективних та складних у використанні під час освітнього
процесу в дистанційному режимі педагоги відносять ресурси з іншомовним
інтерфейсом (53,66%), лабораторні роботи (31,7%) та аудіофайли (24,75%),



також, складнощі у використанні викликають імітаційні моделі (23,77%),
дистанційні курси для учнів (22,79%) та конструктори уроків (15,32%).

Одним із завдань завершення навчального року було здійснення
оцінювання в умовах воєнного стану із застосуванням технологій
дистанційного навчання. Ресурс електронних класних журналів став у нагоді в
даному процесі, більшість педагогів (80,75%) оцінювали здобувачів освіти
засобами електронних класних журналів, менша частина використовували
засоби електронної пошти 14,34%.

Найбільшою популярністю серед цифрових інструментів оцінювання,
зворотнього зв'язку та рефлексії набули Google Forms - 82,42%.



87,7% опитаних педагогів зазначили, що систематично проводили із
здобувачами освіти роботу по формуванню навичок безпечної поведінки в
Інтернеті.

Важливим питанням для організації освітнього процесу в умовах
воєнного стану була комунікація керівництва закладу освіти із педагогічними
працівниками. У залежності від безпекової ситуації у закладах освіти вона була
організована різними засобами. Більшість комунікацій (наради, педагогічні
ради, консультації, інформування тощо) була здійснена через онлайнові форми
роботи з колективами (69,43%), крім того, спілкування відбувалось через
месенджери (12,98%), зустрічі у закладі освіти очно (11%) та телефонний
зв'язок (5%).



Найзатребуваніший цифровий сервіс, який використовувався для
комунікації між педагогами - Viber (87,4%). Такий показник обумовлений і тим,
що даний сервіс чи не єдиний спосіб спілкування, який працює за умови
слабкого інтернету. Під час воєнного стану однією з найбільших проблем
дистанційної освіти якраз є відсутність стабільного доступу до мережі. Тож
даний сервіс став органічною частиною шкільної онлайн освіти. Крім того,
активно використовувались: Zoom (48,83%), Google Meet (39,25%), Telegram
(33,58%), Facebook (10,57%).



Під час комунікації з учнями, які не мали змоги взяти участь у
синхронному режимі дистанційного навчання, лідером є сервіс Viber - 88,53%.
Менше - Telegram (29,81%), Google Meet (23,25%), Zoom (18,72%).

У зв'язку з тим, що всі учасники освітнього процесу перебували у різних
безпекових ситуаціях та життєвих обставинах, можна визначити основні
перешкоди організації он-лайн дистанційного навчання: обмежений доступ
дітей до Інтернету (59,85%), відсутність якісного Інтернету (46,64%),
недостатнє матеріально-технічне забезпечення учасників освітнього процесу
(40,53%), обмежений або неякісний інтернет-зв'язок, до них додались і такі
перешкоди та виклики: психологічні труднощі (29,58%), низький рівень
мотивації та самоорганізації учнів (28,6%), відсутність технічних можливостей
у зв'язку з вимушеним переселенням (25,13%), брак часу через навантаження на
вчителя (15,77%).



До основних відмінностей дистанційного навчання, спричиненого
пандемією та війною, освітяни віднесли:

- психологічний та емоційний стан учасників освітнього процесу (60,38%);
- відсутність гарантованої безпеки життю і здоров'ю (53%);
- вимушене переселення (50,64%).



Висновки:
Результати опитування свідчать, що для недопущення незворотних втрат

в освіті, навчання у закладах загальної середньої освіти Запорізької області
відбувалось з використанням технологій дистанційного навчання. Така форма
була найбільш безпечною для всіх учасників освітнього процесу.

Частина педагогічних працівників закладів освіти були вимушені
залишити своє робоче місце та працювати при умовах вимушеного переселення,
частина педагогів працювали із дому, деякі педагоги забезпечувати освітній
процес із закладу освіти.

В основному педагоги змогли самостійно створити собі робоче місце,
обладнати його ноутбуком або персональним комп'ютером. Але були й такі
педагоги, яким довелось здійснювати та забезпечувати освітній процес
засобами телефонного зв'язку. Готуватись до уроків та комунікувати в такий
спосіб зі здобувачами освіти було найскладніше.

Оптимальним підходом для освітнього процесу із застосуванням
технологій дистанційного навчання виявився змішаний формат, у синхронному
та асинхронному режимі взаємодії зі здобувачами освіти. Опитування свідчить,
що здобувачі освіти стабільно виходили на зв'язок у синхронному режимі.

З огляду на виклики та нагальні потреби, які постали перед системою
освіти України в умовах воєнного стану педагоги високо оцінили новацію -
електронний класний журнал. Впровадження даного програмного продукту
надало для педагогічних працівників, батьків та учнів зручний онлайн-
інструмент, який забезпечив доступ до оцінок, відвідуваності та інших ресурсів
журналу.



Серед електронних освітніх платформ для забезпечення дистанційного
навчання найбільшим попитом користувались платформи Google Classroom, На
Урок, Нові знання та Всеукраїнська школа онлайн.

Цифрові інструменти, які найбільше використовувались для проведення
уроків у дистанційному режимі у період воєнного стану - це Viber, Zoom,
Google Meet, Google Classroom. А найбільш ефективними онлайн-
інструментами педагоги відзначили застосунки Google, Zoom, Viber.

Серед ефективних цифрових ресурсів віддається перевага у проведенні
онлайн-уроків, використання на навчальних занять інтерактивних завдань,
відеоресурсів та тестів.

До малоефективних та складних у використанні під час освітнього
процесу в дистанційному режимі називають ресурси з іншомовним
інтерфейсом, лабораторні роботи он-лайн та аудіофайли.

Оцінювання в умовах воєнного стану із застосуванням технологій
дистанційного навчання в основному здійснювалось завдяки електронним
класним журналам. Найбільшою популярністю серед цифрових інструментів
оцінювання, зворотнього зв'язку та рефлексії набули Google Forms.

Цифрова та інформаційна безпека є нагальним напрямом роботи із
здобувачами освіти під час постійної комунікації в інтернеті. Педагоги, які
взяли участь в опитуванні зазначають, що з учнями проводилась робота щодо
кібербезпеки в мережі. Однак, дане питання потребує більшої уваги з боку
керівництва та учителів та постійного розвитку цифрової грамотності всіх
учасників освітнього процесу.

В основному для комунікації з педагогами адміністрації закладів освіти
використовувались онлайнові форми роботи з колективами – Viber, месенджери.
Для синхронної комунікації в мережі із педагогічною спільнотою затребуваним
був застосунок ZOOM.

Взагалі під час воєнного стану однією з найбільших проблем
дистанційної освіти якраз і була проблема відсутності стабільного доступу до
мережі або взагалі відсутність інтернету.

Попри те, що досвід навчання із застосуванням технологій дистанційного
навчання при пандемії залишив безліч інструментів, не всі вони виявились
дієвими у воєнний час. Особливістю дистанційного навчання була ймовірність
вмикання сигналу повітряної тривоги під час проведення онлайн-заняття.
Єдиних рекомендацій щодо того, як продовжити онлайн-зустріч після
припинення тривоги - немає, адже безпекова ситуація у різних регіонах
відрізняється. У зв'язку з тим, що всі учасники освітнього процесу перебували у
різних безпекових ситуаціях та життєвих обставинах можна визначити основні
перешкоди: обмежений або неякісний інтернет-зв'язок, недостатнє матеріально-
технічне забезпечення учасників освітнього процесу, додались і такі перешкоди
та виклики як - психологічні труднощі, низький рівень мотивації та
самоорганізації учнів, відсутність технічних можливостей у зв'язку з
вимушеним переселенням, брак часу через навантаження на вчителя.

Педагоги визначили суттєві та непереборні відмінності між навчання з
використанням технологій дистанційного навчання в умовах пандемії та війни.



При останньому організація такого навчання пов'язана з небезпекою, складним
психологічним та емоційним станом учасників освітнього процесу, вимушеним
переселенням.

На жаль, виходячи з вищезазначеного, руйнівні наслідки російської
агресії поступово накопичуються в системі освіти України, і особливо в
Запорізькій області. Задля зменшення цього впливу необхідно удосконалювати
практику використання технологій дистанційного навчання в освітньому
процесі.

Рекомендації:
КЗ “ЗОІППО” ЗОР:

- проводити консультування педагогів щодо використання цифрових
технологій в освітньому процесі, інформувати про нові онлайн-ресурси,
про безпеку в інтернеті, збереження цифрового здоров'я здобувачів освіти
та педагогів;

- проводити ресурсні зустрічі з педагогами щодо подолання проблем
психоемоційному стані;

- вивчати кращий передовий педагогічний досвід щодо використання
цифрових технологій в освітньому процесі;

- надавати методичну допомогу щодо організації дистанційного навчання
під час дії воєнного стану;

- узагальнити досвід кращих практик закладів освіти регіону з питань
використання цифрових технологій та інструментів під час організації
освітнього процесу у дистанційному форматі;

- довести до відома Департаменту освіти і науки Запорізької обласної
державної адміністрації результати опитування.

Засновникам закладів освіти:
- проводити постійну роз'яснювальну роботу щодо організації освітнього

процесу в умовах воєнного стану;
- створювати умови для організації здобуття освіти в найбільш безпечній

формі для учасників освітнього процесу;
- створити умови для розбудови у закладах загальної середньої освіти

єдиної електронної освітньої системи для забезпечення дистанційного
навчання.

Керівникам закладів освіти:
- надавати методичну допомогу в організації дистанційного навчання під

час воєнних стану;
- сприяти розбудові технічної складової інфраструктури закладу освіти;
- проводити моніторинг за станом безпечного використання мережі

інтернет, формування навички безпечної поведінки в інтернеті;
- створювати умови для безпечного використання мережі інтернет, в

учасників освітнього процесу формувати навички безпечної поведінки в
інтернеті;



- активізувати роботу по створенню та розбудові цифрового освітнього
середовища закладу, використанню електронних журналів;

- створити умови для психологічного супроводу учасників освітнього
процесу в умовах воєнного стану.

Вчителям:
- підвищувати рівень цифрової компетентності;
- здійснювати дистанційне навчання в синхронному та асинхронному

режимах з використанням освітніх електронних платформ і
комунікаційних онлайн сервісів та інструментів;

- забезпечити "інформаційний фронт" відповідно до вікових особливостей
здобувачів освіти.

Довідку підготували:
Роман Шумада, завідувач обласного науково-методичного центру

моніторингових досліджень якості освіти - статистичний аналіз даних.
Тетяна Коваленко, методист обласного науково-методичного центру

інформатизації освіти, Іванова Вікторія, методист обласного науково-
методичного центру моніторингових досліджень якості освіти – інформаційно-
аналітична частина.


