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Стратегія роботи і організація освітнього процесу закладів освіти 
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Про дослідження якості організації дистанційного навчання 
у закладах загальної середньої освіти України 

Дослідження проведене Державною службою якості освіти України у співпраці 
з ініціативою «Система забезпечення якості освіти», яка впроваджується в межах 
проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). «Супровід урядових ре-
форм в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізу-
ється компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади. Методологія 
та рецензування інструментів відбувалося у співпраці з соціологічною агенцією 
Vox Populi.

Мета: дослідити якість надання освітніх послуг у закладах загальної середньої 
освіти України в умовах дистанційного навчання.

Завдання:

 ` вивчити стратегії роботи закладів освіти в умовах пандемії COVID-19;

 ` дослідити (визначити) освітні втрати та здобутки в умовах дистанційного 
навчання (навчальний час, освітні програми, уміння, автономія та незалеж-
ність учнів) на різних освітніх рівнях (циклах);

 ` визначити категорії учнів, які найбільше потребують компенсаторних заходів;

 ` дослідити, які політики на рівні закладу застосовувались для підтримки най-
більш вразливих категорій учнів під час дистанційного навчання;

 ` дослідити рівень готовності педагогічних працівників сільської та міської міс-
цевості до організації дистанційного навчання;

 ` дослідити рівень технічного забезпечення дистанційного навчання (мережа, 
пристрої, платформа) у сільській та міській місцевості;

 ` визначити потреби закладів сільської та міської місцевості щодо забезпечен-
ня якості дистанційної освіти.

Метод: онлайн-анкетування учнів старшої школи, батьків учнів початкової та ба-
зової/старшої школи, вчителів початкової та базової/старшої школи, керівників за-
кладів освіти. 

Інформація про вибірку для проведення дослідження

Підготовку репрезентативної вибірки закладів освіти було здійснено в декілька 
етапів. Спочатку в загальній базі шкіл були залишені лише школи, які відповідали 
таким критеріям: мають І-ІІІ ступінь, належать до таких типів, як загальноосвітня 
школа / спеціалізована школа / гімназія / ліцей / навчально-виховний комплекс.
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Далі було здійснено стратифікацію вибірки за регіонами (24 області, м. Київ) і 
типом населеного пункту (міський/сільський) (всього — 49 страт). Пропорційно 
до кількості учнів у кожній страті було визначено завдання, скільки шкіл у кожній 
страті мали бути відібрані.

На наступному етапі в межах кожної страти відбиралася необхідна кількість шкіл. 
Школи відбиралися з імовірністю, пропорційною до величини школи, що визнача-
лася за кількістю учнів у школі (PPS, probability proportional to size). 

Для перевірки відповідності вибірки іншим статистикам було проведено перевірку 
щодо частки учнів у відібраних школах за типом школи, мовою навчання, регіоном 
і типом населеного пункту. Для типу школи / мови навчання / регіону відхилення 
становлять не більш як 5 %, що є цілком задовільним, враховуючи обсяг вибірки. 
Водночас відхилення за типом населеного пункту вищі: загалом 73 % учнів при-
падають на міські школи, 27 % – на сільські школи. Співвідношення у відібраних 
школах — 90 % до 10 %. Таке відхилення є наслідком того, що у сільських школах 
навчається значно менше учнів/учениць, ніж у міських. Тому, хоча пропорція за 
кількістю шкіл між містами і селами цілком відповідає пропорції за кількістю учнів, 
співвідношення за учнями у відібраних школах мало відхилення.

Проблема диспропорції вирішувалася у два етапи. Перший — збільшення кількості 
респондентів у сільській місцевості: у містах анкетування проходили учні/учениці 
лише 10 Б класів, у селах — учні/учениці усіх 10-х класів1; те саме стосується анке-
тування батьків: у містах — це батьки учнів/учениць 2 Б, 6 Б, 10 Б класів, у селах —
батьки учнів/учениць усіх 2-х, 6-х та 10-х класів. Другий — зважування отриманих 
даних. Кожен масив було зважено за містом (місто + СМТ) і селом у співвідношенні 
73 % до 27 % (частка учнів у генеральній сукупності з бази закладів освіти, отри-
маної від Інституту освітньої аналітики).

Терміни онлайн-анкетування: 18–24 лютого 2022 року.

Кількість респондентів

Тип населеного 
пункту / 
Категорії 
респондентів

Учні/
учениці

Батьки 
учнів 
початкової 
школи

Батьки учнів 
базової та 
старшої 
школи

Вчителі 
початкової 
школи

Вчителі 
базової та 
старшої 
школи

Керівники 
закладів 
освіти

Місто (СМТ) 924 1239 1617 491 1092 39

Село (селище) 188 301 367 104 206 13

Загальний 
підсумок 1112 1540 1984 595 1298 52

1 Якщо у закладі освіти не було 10 класу, то анкету заповнювали учні/учениці 9 класу, якщо не було 10 та 9 класів — 
  учні/учениці 8 та/або 11 класів. Та сама модель застосовувалася і щодо анкетування батьків.
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Поняття, що використовуються у звіті

Дистанційне навчання — індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і 
способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосе-
редкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у 
спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педа-
гогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Освітні втрати — втрати, що відбулися в освітньому процесі (у навчальному часі, 
змісті освітніх та навчальних програм, уміннях учнів) під час переходу на дистан-
ційне навчання у період пандемії на різних освітніх рівнях (циклах).

Вчителі базової та старшої школи — сукупні дані, отримані за результатами онлай-
нового анкетування вчителів, які викладають на рівні базової середньої та профіль-
ної середньої освіти. 

Батьки учнів/учениць базової та старшої школи — батьки учнів/учениць, які здо-
бувають базову середню та/або профільну середню освіту. 

Для означення керівників закладів освіти у цьому звіті також використовуються 
поняття директор закладу освіти, директор школи.
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Стратегія роботи і організація освітнього процесу закладів 
освіти в умовах пандемії COVID-19

1. Організація освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19 здійснювалася за 
двома ключовими моделями. Перша, за якою працювала переважна більшість 
закладів освіти, полягала у впровадженні дистанційного навчання. Її застосову-
вали 79 % шкіл у випадку оголошення в регіоні «червоної» зони карантину, 83 % 
— якщо захворювання виявляли в окремих учнів/учителів. Друга модель — змі-
шане навчання, коли у закладі поєднувалося навчання очне та дистанційне, — 
впроваджувалася у 21 % шкіл. 

83%

79%

21%

4%

0%

Водночас окремі керівники шкіл помилково називають змішаним навчанням фор-
мат навчання, коли учні 1–4 класів навчалися очно, а 5–11 — дистанційно. Це може 
вказувати на потребу в додаткових роз’ясненнях щодо застосування цієї технології.

Наводимо приклади моделей змішаного навчання, які називали керівники закладів 
освіти.

• Початкова школа мала змогу навчатися очно, бо знаходиться в окремому 
корпусі. 11 клас також працював очно із дотриманням протиепідемічних за-
ходів. 5–10 класи навчалися дистанційно тільки під час перебування у «чер-
воній» зоні. Мала місце ізоляція окремих класів із випадками захворювання 
на COVID–19.

• Учні (за заявами батьків) або деякі класи (які були на ізоляції) навчались 
дистанційно на платформі Classroom та за потреби отримували індивіду-
альні консультації в ZOOM. Інші навчались у школі. 
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• Поєднувалося навчання офлайн та дистанційне.

• Початкова школа — офлайн, базова і старша школа — онлайн.

• Модель організації навчання Перевернутий клас.

• Надання матеріалів учням у Google-класах для спільного доступу на уро-
ках, під час самостійного опрацювання дома, виконання тестів, завдань на 
онлайнових освітніх платформах.

• 1–4 — очно а 5-11 — дистанційно.

• У класах початкового рівня освіти використовувався поділ класу на 2 гру-
пи. Навчання здійснювалося у наступному режимі: одна група працювала 
в класі один день, а друга — в онлайн-форматі. Наступного дня групи міня-
лися місцями.

• Класи вчаться групами.

• Окремі уроки проводилися дистанційно, вносилися зміни у розклад. 

2. Підготовка закладів освіти до навчання в умовах пандемії COVID-19 передба-
чала низку заходів, більшість з яких, за даними керівників закладів освіти, було 
реалізовано повністю або частково.

У понад 90 % закладів учні та вчителі були поінформовані про поведінкові гігієніч-
ні практики; проведено навчальні заняття, бесіди з учнями про безпечну поведін-
ку в інтернеті. 

Від 67 % до 87 % керівників шкіл провели заходи для вдосконалення роботи пед-
колективів в умовах дистанційного навчання: організували навчання для вчите-
лів щодо роботи з онлайновими сервісами (наприклад, Microsoft Teams, Google 
Classroom, Moodle тощо) (83 %), створення навчальних матеріалів в умовах дис-
танційного навчання (71 %), оцінювання учнів/учениць (67 %). 87 % подбали про 
організацію співпраці між педагогами у випадку переходу на дистанційне нав-
чання. Водночас 81 % керівників зазначили, що не планували придбання платних 
версій онлайнових інструментів, якими можуть послуговуватися педагоги; 27 % 
придбали техніку та обладнання для вчителів, 54 % заявили, що планували це зро-
бити, але задум було реалізовано частково; 48 % шкіл розподілили цифрові при-
строї між вчителями, які цього потребували. 

Підготовка 77 % закладів освіти передбачала збір інформації про учнів/учениць, 
які не мають необхідних умов для дистанційного навчання (техніки, постійного 
доступу до інтернету), однак лише у половині (52 %) були заздалегідь напрацьо-
вані альтернативні способи зв’язку з учнями/ученицями, які не мають доступу до 
інтернету чи відповідної техніки; проведено заходи для адаптації до освітнього 
процесу учнів/учениць з багатодітних, малозабезпечених сімей, інших вразливих 
категорій.
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79 % керівників шкіл зазначили, що підготовка закладу до 2021–2022 навчального 
року передбачала можливість коригування календарно-тематичного планування з 
урахуванням перебування учнів/учениць на дистанційному навчанні, 44 % — вне-
сення змін до КТП з урахуванням відстеження динаміки результатів навчання уч-
нів/учениць. Водночас плани з відстеження динаміки результатів навчання учнів/
учениць були реалізовані у 52 % шкіл, наскрізних умінь учнів/учениць — у 29 %. 
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Менш ніж половина закладів освіти намагалися заручитися підтримкою батьків 
для організації дистанційного навчання: 46 % проводили окремі заходи для бать-
ків щодо особливостей підготовки їхніх дітей до дистанційного навчання, 38 % —  
щодо особливостей повернення їхніх дітей до школи після дистанційного навчання.

Переважна більшість батьків були поінформовані про те, як відбуватиметься на-
вчальний процес під час карантину. При переході на дистанційне навчання адміні-
страція школи та/або класний керівник завжди повідомляли батькам про те, як буде 
проходити навчання їхніх дітей в умовах пандемії — так зазначили 95 % опитаних 
батьків учнів/учениць базової та старшої школи та 98 % — початкової школи. Най-
частіше батьків інформували щодо формату проведення онлайн-уроків (від 74 % 
до 78 %), правил відвідування онлайн-уроків (від 66 % до 72 %), правил та термінів 
виконання завдань (від 50 % до 58 %) та способу збереження здоров’я учнів/уче-
ниць під час дистанційного навчання (43 %) тощо2.
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2 Респонденти мали можливість обирати декілька варіантів відповідей, тому загальна сума не буде становити 100 %.

3. Більш ніж половина педагогів надають перевагу синхронному способу веден-
ня дистанційного навчання, третина використовує синхронний та асинхронний 
способи одночасно. У містах вчителі частіше вдаються до синхронного навчання, 
як порівняти з колегами, що працюють у закладах освіти, розташованих у селах. 
У початковій школі це співвідношення становить 59 % для міст і 52 % для сіл, 
у базовій та старшій — 61 % та 46 % відповідно. Асинхронний спосіб ведення 
дистанційного навчання переважає у селах: 14 % проти 8 % у початковій школі 
та 9 % та 6 % у базовій та старшій.
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4. Найчастіше під час дистанційного навчання діти відвідували онлайн-уроки, про 
це зазначило 71–86 % батьків учнів/учениць всіх рівнів освіти та 86 % старшо-
класників. Крім того, 67 % опитаних батьків дітей початкової школи зазначили, 
що вони допомагали своїм дітям опрацьовувати навчальні матеріали. Тоді як 57 
% батьків дітей базової та старшої школи вказали, що їхні діти самостійно оп-
рацьовували надані вчителем матеріали, це підтвердили і 73 % старшокласни-
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ків. Також 46 % учнів/учениць переглядали тематичні навчальні відео в мережі 
Інтернет3. 

3 Респонденти мали можливість обирати декілька варіантів відповідей, тому загальна сума не буде становити 100 %.

5. Для організації асинхронного способу навчання понад 80 % вчителів вико-
ристовують допоміжні навчальні матеріали: навчальні відео, презентації, інтер-
нет-сайти, додаткову літературу; 60 % — матеріали з підручників (у селах у 
базовій та старшій школі цей показник становить 67 %); 73 % — навчальні тести 
— у базовій та старшій школі, 54 % (місто) та 46 % (село) — у початковій. 

Проєктні, пошукові, дослідницькі завдання частіше застосовують у містах, ніж у 
селах: 41 % проти 34 % у базовій та старшій школі та 46 % проти 30 % у початковій 
відповідно. 
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Найменше при асинхронному режимі освітнього процесу вчителі використовува-
ли персоніфіковані завдання (14–19 %), тематичні есе, роздуми (12–18 %), розро-
блені критерії оцінювання результатів навчання (8–17 %).
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6. Майже всі вчителі під час дистанційного навчання пропонували учням/учени-
цям використовувати додаткові навчальні матеріали для кращого засвоєння 
тем. Результати опитування старшокласників показують, що вчителі найчастіше 
пропонували скористатися такими навчальними матеріалами: відеоуроками — 
71 %; матеріалами з підручника — 70 %; матеріалами, підготовленими вчите-
лем (картки, схеми, тексти, презентації тощо) — 67 %; навчальними фільмами — 
60 %; рідше — додатковою літературою з теми — 33 %; уроками і навчальним 
матеріалом «Всеукраїнської школи онлайн» — 32 %. 7 % опитаних учнів/уче-
ниць базової та старшої школи зазначили, що вчителі не пропонували жодних 
навчальних матеріалів4.

71%

70%

67%

60%

33%

32%

7%

7. Щодня або кілька разів на тиждень 55 % вчителів у селах та 47 % у містах роз-
міщували у спеціальному вебсервісі матеріали для самостійного опрацювання 
учнями базової та старшої школи, але значно рідше надавали критерії оціню-
вання для цих завдань: 33 % та 26 % відповідно.

4 Респонденти мали можливість обирати декілька варіантів відповідей, тому загальна сума не буде становити 100 %.
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63 % учнів у селах та 61 % у містах зазначили, що всі або більшість вчителів на-
давали їм завдання для самостійного опрацювання. Розміщуючи на спеціальному 
вебсервісі матеріали для самостійного опрацювання, 50 % всіх та/або більшості 
вчителів готові завжди надати підтримку та допомогти, якщо в учнів виникають 
труднощі з виконанням цих завдань. 8 % вчителів не пропонували допомогу та 
підтримку. 

Попри готовність більшості вчителів надавати учням/ученицям підтримку в само-
стійному опануванні навчального матеріалу, відповідаючи на запитання «Що б ти 
хотів(-ла) змінити в організації дистанційного навчання у своїй школі?», учні/учени-
ці зазначали, що їм не вистачає «більше пояснень від вчителів замість самостійного 
опрацювання», «більше презентацій навчального матеріалу, адже це допомагає 
краще зрозуміти тему уроку», «більше часу приділяли поясненню нових тем».
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8. Вчителі початкової школи частіше задавали і перевіряли виконання домашніх 
завдань, ніж їхні колеги у базовій та старшій школі. 

Результати опитування батьків показують, що вчителі початкової школи (81% у мі-
стах та 82 % у селах) та вчителі базової і старшої школи (72 % у містах та 66 % у се-
лах) щодня та/або майже щодня публікували на спеціальних платформах матеріали 
та завдання для дистанційного навчання. Надсилали навчальні матеріали через різні 
месенджери в початковій школі в містах 65 %, в селах — 74 % вчителів, дещо менше 
це робили колеги базової та старшої школи — 52 % в містах та 50 % у селах. 

За даними батьків, у початковій школі 66 % вчителів у містах та 68 % у селах що-
дня перевіряли виконання завдань, ніколи / майже ніколи не робили цього 5 % та 
4 % педагогів відповідно. У базовій та старшій школі щодня перевіряли виконання 
завдань трохи більше половини педагогів: 59 % у містах та 57 % у селах.

57% 25% 4%2%3% 9%

59% 23% 9% 1%1% 9%

50% 30%6 %4 %6 %4 %

52% 24% 6% 3% 6% 9%

66% 22% 3%2%1%4%

72% 13%6 %1 %1% 7%

5%
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9. Незважаючи на те, що 79 % керівників закладів освіти зазначали, що підготов-
ка до навчального року передбачала коригування вчителями календарно-те-
матичного планування з урахуванням перебування учнів/учениць на дистан-
ційному навчанні та/або карантині, більше половини педагогів таких змін не 
вносили. Жодних змін до КТП у початковій школі у селах не вносило 62 % 
вчителів, у містах — 54 %, у базовій школі та старшій — 60 % та 53 % відповідно.

Від чверті до третини вчителів і в містах, і в селах під час дистанційного навчання 
коригували кількість годин на вивчення теми; переносили на пізніший період більш 
складні для опанування теми; від 11 % до 19 % вчителів об’єднували окремі теми. 
Від 7 % до 16 % педагогів вказали, що учні/учениці самостійні опановували на-
вчальний матеріал, частіше про це зазначали у селах, особливо у початковій школі.
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10. Розклад навчальних занять в умовах дистанційного навчання не змінювався у 
половині закладів освіти. У селах про це заявили 49 % вчителів початкової шко-
ли та 67 % базової та старшої, у містах — 42 % та 48 % відповідно. Найчастіше 
зміни стосувалися тривалості навчальних занять та перерв, старту уроків. Пе-
редусім про це зазначають вчителі початкової школи у селах і базової та стар-
шої у містах. Також під час дистанційного навчання у розкладі вказувалося про 
синхронний та асинхронний режим занять частіше у містах, ніж у селах. Незна-
чна частка керівників закладів освіти (4 %) вказала на проведення додаткових 
занять, виділення часу для консультування учнів/учениць.

Старшокласники натомість скаржились в анкетах на відсутність загального графіку 
проведення онлайн-уроків, адже інколи вони дізнавалися про заняття за 5 хвилин 
до його початку. Також учні/учениці зауважували, що не всі вчителі проводили 
онлайн-уроки; частина педагогів порушували санітарні норми проведення занять, 
відводячи більше часу на урок, ніж передбачено.
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11. У початковій школі під час дистанційного навчання вчителі частіше визначали 
разом з учнями/ученицями цілі для навчання (57 % у селах та 66 % у містах), 
ніж це робили у базовій та старшій школі (43 % та 41 % відповідно). 

12. В умовах дистанційного навчання педагоги не мали можливості застосовувати 
звичні для освітнього процесу активності та форми організації роботи учнів/
учениць. Від чверті до третини вчителів ніколи або майже ніколи під час дис-
танційного навчання не організовували роботу учнів/учениць у групах та/чи 
в парах. Щодня це робили менш ніж 10 % вчителів, кілька разів на тиждень — 
не більше третини. Зазначимо, що переважна більшість освітян погоджується з 
тим, що відсутність «живого спілкування» погіршує результати навчання. 
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13. У початковій школі більш ніж половина вчителів (50 % у містах та 57 % у се-
лах) щодня проводили консультації з учнями/ученицями, у базовій та стар-
шій — дещо менше: 26 % та 30 % відповідно. Це підтверджують і результати 
анкетування батьків. Так, 61 % батьків учнів/учениць початкової школи у містах 
та 59 % у селах зазначили, що вчителі щодня та/або майже щодня проводили 
консультації з учнями/ученицями, серед батьків дітей базової та старшої шко-
ли про це вказали 40 % у містах та 43 % у селах.

14. Для ефективної організації дистанційного навчання вчителі підтримували кому-
нікацію з батьками. Частіше це робили у початковій школі, особливо у містах — 
«щодня» відповіли 65 % вчителів, у селах — 48 %. У базовій та старшій школі з 
урахуванням типу населених пунктів ці показники мало відрізняються: 24 % у 
селах та 27 % — у містах. 

Дані анкетування батьків не підтверджують частоту, з якою педагоги проводили 
консультації щодо організації дистанційного навчання, але підтверджують тенден-
цію, що зустрічі частіше відбувалися у початковій школі, ніж у базовій та старшій. 
21 % батьків учнів/учениць початкової школи у селах та 20 % у містах зазначили, 
що вчителі щодня проводять з ними консультації, для базової та старшої школи 
ці показники вдвічі менші — 11 % та 8 % відповідно. Водночас 43 % батьків учнів/
учениць базової та старшої школи у містах та 33 % у селах та 22 % батьків учнів/
учениць початкової школи у містах та 19 % у селах повідомили про те, що вчителі 
ніколи та/або майже ніколи не проводили з ними зустрічі та консультації.
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9% 13%1 8% 10% 40% 10%

11% 19%2 0% 10% 33%1 0%

8% 11% 18%9 % 43% 11%

20% 21%1 8% 8% 21% 12%

21% 25%2 0% 4% 19% 11%

19%1 8% 9% 22% 12%20%

15. Зворотний зв’язок, який батьки отримували від вчителів, найчастіше стосу-
вався виконання навчальних завдань (зазначили 55 % батьків учнів та учениць 
початкової школи, 42 % — базової та старшої), відвідування онлайн-уроків (40 
% та 50 % відповідно), організації дистанційного навчання (47 % та 37 % відпо-
відно), успішності навчання дитини (33 % та 35 %), самостійного опрацювання 
матеріалів (37 % та 22 % відповідно). Найменше педагоги повідомляли батькам 
про поведінку їхніх дітей під час онлайн-уроків — 21 % у початковій школі та 23 
% у базовій та старшій5.
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5 Респонденти мали можливість обирати декілька варіантів відповідей, тому загальна сума не буде становити 100 %.



Стор. 21  

16. Оцінювання — невід’ємна складова навчального процесу. В умовах дистанцій-
ного навчання функція оцінювання, особливо формувального, зростає, адже 
частину матеріалу учні/учениці змушені засвоювати самостійно, відповідно 
вони потребують фахового зворотного зв’язку. Будь-яке оцінювання спира-
ється на чіткі та зрозумілі критерії, про які поінформовано учасників навчаль-
ного процесу. 

Як свідчать дані, вчителі початкової школи і у селах, і в містах частіше надають зво-
ротний зв’язок учням та ученицям щодо успіхів у навчанні, ніж педагоги базової 
та старшої школи. Щодня або майже щодня у початковій школі зворотний зв’язок 
усно надають 73–75 % вчителів, письмово — 60–62 %, у базовій — 47–53 % та 
41–44 % відповідно. 

Практики самооцінювання та надання зворотного зв’язку учнями один одному 
вчителі початкової школи використовують у два-три рази частіше, ніж їхні колеги 
у базовій та старшій школі. 

Найрідше педагоги надають критерії оцінювання завдань для самостійного опра-
цювання. Попри те, що керівники закладів освіти вважають, що половина вчите-
лів це роблять щодня або кілька разів на тиждень, лише 25 % вчителів початкової 
школи у селах та 31 % у містах це підтверджують. Від чверті (у базовій та старшій 
школі) до понад третини (у початковій школі) вчителів ніколи / майже ніколи не 
надавали учням критеріїв оцінювання завдань для самостійного опрацювання. 

5% 20% 25% 12% 38%

11% 20% 19% 17% 33%
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17. Вчителі початкової школи під час оцінювання результатів навчання учнів нада-
вали перевагу письмовим та усним коментарям — так зазначили 49 % опитаних 
батьків. Найрідше педагоги надавали критерії оцінювання навчальних завдань 
— 12 %.

Оцінюючи учнів/учениць базової та старшої школи, вчителі найчастіше виставля-
ли оцінки за всі види робіт (вказали 56 % батьків) та за контрольні роботи (54 %). 
Письмові/усні коментарі як спосіб зворотного зв’язку про результати навчання за-
стосовували 28 % вчителів.

Водночас 14 % батьків базової та старшої школи взагалі не знають, як проходить 
оцінювання результатів навчання їхніх дітей, у початковій школі цей відсоток скла-
дає 23 %.

64 % опитаних учнів/учениць базової та старшої школи зазначили, що, оцінюючи 
їхню успішність, вчителі виставляли оцінки за виконані завдання, надаючи при цьо-
му свої коментарі та обґрунтування. На рівні базової та старшої школи лише 14 % 
вчителів, за даними учнів/учениць, застосовують техніки самооцінювання, 7 % 
— взаємооцінювання6.

6 Респонденти мали можливість обирати декілька варіантів відповідей, тому загальна сума не буде становити 100 %.
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18. Для комунікації з учнями/ученицями в умовах дистанційного навчання вчителі 
найчастіше використовують інструменти миттєвого обміну текстовими повідо-
мленнями (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger тощо) — 67–80 %, 
засоби відеоконференцій (Zoom, Skype тощо) — 58-66 %, телефонний зв’язок 
(більше використовують у селах — 50–62 %, ніж у містах — 32–48 %). Через 
електронні журнали і щоденники та навчальні платформи комунікують близько 
чверті вчителів у містах і трохи менше (19 %) у селах. 

Комунікацію з батьками вчителі підтримують передусім через інструменти миттє-
вого обміну текстовими повідомленнями (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook 
Messenger тощо) — 68-80 % та телефонний зв’язок (65–67 % у містах та 79–82 % у 
селах). Навчальні електронні платформи та онлайнові журнали і щоденники вико-
ристовують від 3 % до 17 % вчителів у селах та від 4 % до 21 % у містах. 

69 % опитаних старшокласників також підтвердили те, що найчастіше вчителі ви-
користовували для комунікації інструменти миттєвого обміну текстовими повідо-
мленнями. 
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19. Не всі українські школи скористались можливістю безкоштовно долучитися до 
сервісу, який дає змогу користуватися е-журналами та е-щоденниками. Лише 
26 % батьків учнів початкової школи в містах та 19 % в селах, водночас 42 % 
батьків учнів базової та старшої школи в містах та 34 % в селах отримують ін-
формацію про навчання своїх дітей через електронний журнал / електронний 
щоденник.
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20. У 96 % закладів освіти керівники здійснюють моніторинг організації дистан-
ційного навчання, що в основному зводиться до контролю роботи вчителів. 
Зокрема, 88 % директорів шкіл вивчають взаємодію педагогів з учнями/уче-
ницями та батьками, 76 % вивчають освітні ресурси, які пропонують вчителі, 
72 % досліджують дотримання вчителями розробленого розкладу, 70 % спо-
стерігають за онлайн-заняттями, 28 % — за проведенням консультацій. Повні-
стю покладаються на педагогів 14 % керівників закладів освіти. 
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Погане технічне забезпечення учасників освітнього процесу — першочергова 
перешкода ефективного дистанційного навчання. На наше запитання «Що б ти 
хотів (-ла) змінити в організації дистанційного навчання у своїй школі?» більшість 
опитаних старшокласників зазначили, що під час проведення онлайн-уроків не у 
всіх вчителів був швидкісний інтернет і якісне технічне забезпечення. Як наслідок, 
через погане інтернет-з’єднання учні не повною мірою розуміли тему уроків, а 
вчителі вимушені були надсилати матеріали для самостійного опрацювання уч-
ням/ученицям. Так, під час самостійного опрацювання завдань дітям важко самим 
опанувати матеріал, зокрема якщо це нова тема уроку, тому школярі зазначали 
у своїх відповідях, що їм не вистачає «більше пояснень від вчителів замість са-
мостійного опрацювання», «більше презентацій навчального матеріалу, адже це 
допомагає краще зрозуміти тему уроку», «більше часу приділяли поясненню но-
вих тем». Частина дітей скаржилась на відсутність загального графіка проведення 
онлайн-уроків, адже інколи діти дізнавалися про урок за 5 хвилин до його почат-
ку. При всьому цьому діти зауважили, що не всі вчителі виходять на онлайн-уроки, 
а деякі взагалі порушують санітарні норми проведення уроків, зокрема відводять 
більше часу на урок, чим потрібно.

21. Навчання педагогів, обмін досвідом з колегами у закладі освіти та поза його 
межами, активна комунікація та співпраця з батьками, адміністрацією закла-
ду — найбільш поширені заходи серед керівників закладів освіти, спрямо-
вані на підвищення спроможності вчителів організовувати освітній процес в 
умовах дистанційного навчання. До них вдаються від 78 % до 83 % дирек-
торів шкіл. 

Менше керівників закладів освіти вдаються до практичних методичних кроків: іні-
ціюють на нарадах, засіданнях педагогічної ради розгляд методик подачі навчаль-
ного матеріалу, критеріїв оцінювання (65 %); створюють умови для вивчення дос-
віду інших вчителів через мережі в інтернеті або спільноти фахівців (наприклад, 
eTwinning) (35 %). 
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22. Найбільш системну підтримку в організації дистанційного навчання близь-
ко 70 % вчителів отримують від адміністрації та колег закладів освіти, де 
працюють. Чверть вчителів у селах мають таку ж допомогу від закладів після-
дипломної педагогічної освіти, у містах дещо менше — 17-22 %. Кожен п’ятий 
вчитель отримує системну допомогу також від місцевого управління освіти. 

Ані заклади вищої освіти, ані центри професійного розвитку, ані громадські ор-
ганізації не стали осередками допомоги вчителям в організації дистанційного нав-
чання. Фіксується низький рівень співпраці та взаємодопомоги між педагогами, що 
працюють в різних закладах освіти. 
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Освітні втрати та здобутки в умовах дистанційного навчан-
ня на різних рівнях освіти

Половина учнів/учениць базової і старшої школи вчилися дистанційно третину 
2020–2021 навчального року. Крім цього, третина усіх учнів/учениць не вчилася 
щонайменше два тижні через карантин та/або вимушені канікули. У майже по-
ловині закладів освіти доступу до дистанційного навчання не мав кожен десятий 
учень.

За спостереженнями вчителів, у селах результати навчання учнів/учениць базо-
вої та старшої школи погіршилися, у містах — переважно залишилися без змін. 
Передусім педагоги говорять про навчальні втрати учнів/учениць з математики, 
іноземної мови, хімії, фізики, української літератури, української мови. 

Основними причинами, через які учні/учениці не навчалися, батьки називають 
хворобу, відсутність швидкісного інтернету, а у початковій школі — невміння са-
мостійно підключитися до онлайн-платформ.

1. У 2020–2021 навчальному році майже половина учнів/учениць базової та стар-
шої школи (46 %) навчалися дистанційно від півтора до трьох місяців, 13 % —
більш ніж три місяці.

Учні/учениці початкової школи дистанційно навчалися менше часу: від півтора до 
трьох місяців — 29 %, більш ніж три місяці — 10 %, найбільше учнів — 38 % — вчи-
лися дистанційно від трьох тижнів до півтора місяця.

2. У 2021–2022 навчальному році (до початку військової агресії Російської Феде-
рації проти України) заклади загальної середньої освіти менше часу працювали 
дистанційно. 

З 1 вересня 2021 року до 23 лютого 2022 року 56 % учнів/учениць базової та 
старшої школи вчилися дистанційно від трьох тижнів до півтора місяця, 21 % — 
два тижні. Третина учнів/учениць початкової школи перебувала на дистанційному 
навчанні до двох тижнів, 42 % — від двох тижнів до півтора місяця. 12 % дітей на-
вчалися очно постійно.

3. Не менш ніж третина учнів/учениць у 2020–2021 навчальному році не вчилися 
два тижні через карантин та/або вимушені канікули, 10–12 % — від двох тижнів 
до місяця. Станом на початок другого семестру 2021–2022 навчального року з 
цих причин щонайменше два тижні не вчилася чверть учнів, 14–16 % не вчилися 
від двох тижнів до одного місяця.
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3.1   У 2021–2022 навчальному році більшість дітей завжди відвідували онлайн-уро-
ки, про це свідчать результати опитування батьків учнів/учениць початкової 
школи (70 % у містах та 64 % у селах) та базової й старшої школи (68 % у мі-
стах та 64 % у селах). Частіше всього діти були відсутні на навчанні до 10 днів, 
у містах від 22 % до 25 % та 26–28 % у селах.
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4. Серед причин, чому діти не могли навчатися та/або самостійно опрацьовувати 
навчальний матеріал, батьки найчастіше вказують на хворобу (58 % опитаних 
батьків учнів/учениць базової та старшої школи та 41 % початкової), відсутність 
інтернету та/або слабке його з’єднання (47 % батьків учнів/учениць базової та 
старшої школи та 35 % початкової). 

В початковій школі 29 % батьків зазначили, що діти не вчилися, бо самостійно не 
могли підключитися до онлайн-платформ, 20 % — перебували у бабусі й дідуся, 
де немає відповідних умов для навчання, 18 % — відключали електроенергію, 13 % 
— не вміють вчитися самостійно, 10 % — бракувало робочого місця і техніки вдома.

Про брак мотивації до навчання як причину пропуску занять вказали 7 % батьків 
учнів/учениць початкової школи, про перенавантаження — 5 %, про неякісне по-
дання навчального матеріалу — 2 %.

У базовій та старшій школі через відключення електроенергії, за даними батьків, 
не змогли навчатися дистанційно 30 % учнів/учениць. Як порівняти з початковою 
школою, у базовій та старшій збільшується вплив таких факторів, як брак в учнів/
учениць мотивації до навчання (вказали 13 % батьків), непроведення дистанційно-
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го навчання окремими вчителями (13 % проти 3 % у початковій школі), неякісне 
подання навчального матеріалу (5 % проти 2 % у початковій школі).
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Старшокласники насамперед стверджують, що не навчалися через відключення 
електроенергії (33 %) та низьку швидкість інтернету (23 %). 16 % вказали, що дис-
танційне навчання виснажувало, 10 % — важко вчитися самостійно, 15 % — було ба-
гато моментів, що відволікали й не давали змоги зосередитися на навчанні з дому7.

5. Лише у третині закладів освіти всі учні/учениці мали доступ до освітнього 
процесу в умовах дистанційного навчання, у майже половині закладів доступу 
не мав кожен десятий учень, у решті не мали доступу від 10 % до 50 % учнів/
учениць.

7 Респонденти мали можливість обирати декілька варіантів відповідей, тому загальна сума не буде становити 100 %.



Стор. 39  

48%

33%

23%

16%

13%

10%

8%

7%

6%

4%

3%

2%

27% 46% 13% 10% 2%2%

38% 35% 13% 10%2%2%

25% 47% 20% 8%

35% 47% 16% 2%

33% 45% 18% 4%

45% 45% 10%



Стор. 40  Звіт за результатами дослідження якості організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти України 

6. 90 % керівників шкіл зазначають, що під час дистанційного навчання відстежу-
валася динаміка результатів навчання учнів/учениць. Серед вчителів початко-
вої школи такі заходи проводили 76 % у містах та 77 % у селах, з-поміж педаго-
гів базової та старшої школи — 74 % та 69 % відповідно. 

Серед тих, хто проводять діагностику, 84 % роблять це щоразу після повернення 
з дистанційного навчання, від 5 % до 10 % — після вимушених канікул.
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74%
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7. У половині закладів, відповідно до даних анкетування керівників шкіл, резуль-
тати навчання учнів у більшості освітніх галузей не змінилися. Це стосується 
мистецької, громадянської та історичної (суспільствознавство), соціальної та 
здоров’язбережувальної (здоров’я та фізична культура), інформатичної, техно-
логічної, природничої галузей. 

Проте у математичній та мовно-літературній галузях (українська та іноземна мови) 
результати навчання погіршилися. У базовій школі про погіршення результатів з 
математики заявили 58 % керівників, у старшій — 46 %, у початковій — 44 %. Про 
втрати в іноземній мові зазначають від 38 % (для базової та старшої школи) до 44 % 
(для початкової школи) директорів шкіл, в українській мові — від 31 % (для старшої 
школи) до 38 % (для початкової та базової школи). 
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8. У селах більше вчителів початкової школи вказують на погіршення результатів 
навчання учнів/учениць, ніж у містах. Причому тенденція зберігається для всіх 
предметів. Про погіршення результатів з математики у селах зазначили 51 % 
респондентів, у містах — 42 %, з іноземної мови — 56 % та 33 % відповідно, 
з літературного читання — 46 % та 29 %. Найбільша різниця спостерігається 
з інформатики — у містах 20 % вчителів відзначають погіршення результатів з 
цього предмета, у селах таких 40 %. Водночас у містах найбільше вчителів (27 
%) схиляються до думки, що саме з інформатики результати покращилися. У 
селах найбільше здобутків фіксують з курсу «Я досліджую світ» — 26 %.

8 Батьків просили оцінити організацію вивчення навчальних предметів під час дистанційного навчання за 5-бальною 
шкалою, де 5 балів — вчителі проводили заняття згідно з розкладом, надавали завдання для самостійного опрацювання, 
надавали критерії оцінювання, перевіряли домашні завдання і виставляли оцінки, 1 бал — вчителі не проводили уроків, 
не задавали завдань для самостійного опрацювання.
9 Об’єднано два діапазони відповідей — 4 та 5 балів.
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9. Батьки учнів/учениць початкової школи в містах та в селах високо оцінили8  

організацію вивчення таких навчальних предметів, як математика (90 %9 у мі-
стах та 91 % у селах), українська мова (90 % у містах та 90 % у селах), «Я до-
сліджую світ» (89 % у містах та 89 % у селах) та літературне читання (91 % у 
містах та 85 % у селах).

Водночас 20 % батьків у селах та 22 % у містах висловлюють занепокоєння ор-
ганізацією вивчення інформатики. У містах 21 % опитаних батьків також низько 
оцінюють навчання іноземній мові (у селах — 14 %), 23 % — фізичній культурі (у 
селах — 21 %). 

Водночас є предмети, які не викладалися під час дистанційного навчання, але бать-
ки учнів/учениць зазначили, що частина дітей вивчала їх самостійно. Це переважно 
відбувалося в містах, зокрема — це такі предмети, як інформатика (6 %), дизайн і тех-
нології (5 %), мистецтво (8 %), також діти займалися самостійно фізкультурою (7 %).
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10. У базовій школі, як і у початковій, кількість вчителів у селах, які вказують на 
погіршення результатів навчання їхніх учнів/учениць, більша, ніж у містах. У 
селах від 33 % до 61 % педагогів зазначають про навчальні втрати з урахуван-
ням навчального предмета, у міста — від 24 % до 45 %.

У селах більш ніж половина вчителів вказують на погіршення результатів навчання 
з шести навчальних предметів: математики (алгебра, геометрія) — 61 %, іноземної 
мови — 59 %, хімії — 54 %, української літератури — 53 %, української мови — 
52 %, фізики / фізики і астрономії — 51 %. Водночас у селах більша частка педаго-
гів вказала на покращення результатів з певних предметів, як порівняти з містом. 
Наприклад, 39 % вчителів у селах вказали на покращення результатів з географії, 
тоді як у містах — 27 %, 37 % — з громадянської освіти, у містах — 28 %, по 34 % — 
з природознавства та захисту України, у містах — 29 % та 25 % відповідно. 
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11. У містах у базовій школі, за оцінками від третини до майже половини вчите-
лів, результати навчання учнів/учениць не змінилися. Погіршення результатів 
педагоги спостерігають насамперед з предметів математично-природничого 
циклу: з математики (алгебра, геометрія) — 45 % вчителів, фізики / фізики і ас-
трономії — 40 %, хімії — 39 %; мовної галузі: іноземної мови — 39 %, української 
мови — 36 %. 

12. Прослідковується тенденція, за якої вчителі у містах більш одностайні у своїх 
оцінках впливу дистанційного навчання на результати учнів/учениць з різних 
предметів, ніж у селах. Насамперед це стосується покращення результатів: ді-
апазон відповідей у містах менший і становить від 22 % (фізична культура) до 
30 % (всесвітня історія, українська література, основи правознавства, основи 
здоров’я), тоді як у селах — більший: від 14 % (математика) до 39 % (географія).
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13. За спостереженнями вчителів, у містах результати учнів/учениць старшої шко-
ли з більшості навчальних предметів не змінилися, однак це не стосується ви-
вчення математики, фізики / фізики і астрономії, іноземної мови та хімії. Це 
чотири предмети, оцінюючи які більше вчителів вважають, що результати погір-
шилися, ніж не зазнали змін. 45 % вчителів спостерігають погіршення резуль-
татів з математики, тоді як 32 % не бачать змін; з фізики / фізики і астрономії —  
40 % та 35 %, з хімії — 39 % та 36 %, іноземної мови — 39 % та 37 % відповідно.

Найбільше вчителів схиляються до думки, що результати покращилися із зарубіж-
ної літератури — 31 %, української літератури, всесвітньої історії, основ здоров’я 
та основ правознавства — по 30 %.
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14. У старшій школі в селах вчителі відмічають погіршення результатів навчан-
ня з більшості предметів. Зокрема, більш ніж половина педагогів спостеріга-
ють погіршення навчальних досягнень з 7 предметів (у базовій школі — з 6), 
а саме: з математики (алгебра, геометрія) — 66 %, хімії — 63 %, іноземної мови — 
59 %, української мови — 59 %, фізики / фізики і астрономії — 58 %, української 
літератури — 55 %, географії — 53 %. Щодо двох навчальних предметів — основ 
здоров’я та трудового навчання / технологій — то більше вчителів вважають, 
що результати навчання залишилися на попередньому рівні, менше — що по-
гіршилися: 39 % і 32 % — для основ здоров’я та 40 % і 30 % — для трудового 
навчання / технологій.

Як порівняти показники того, наскільки покращилися результати з навчальних 
предметів у містах та селах, то у містах дисперсія відповідей менша і становить 
22–30 %, у селах — 12–32 %. 

10 Об’єднано два діапазони відповідей — 4 та 5 балів.
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15. Батьки учнів/учениць базової та старшої школи оцінили рівень організації ви-
вчення навчальних предметів їхніми дітьми під час дистанційного навчання 
дещо нижче, ніж батьки початкової.

Батьки учнів базової та старшої школи й самі старшокласники в містах та селах од-
ностайні в позитивній оцінці10 організації вивчення української літератури (батьки 
учнів у місті — 84 %, в селі — 83 %; учні старшої школи у містах — 88 % та 87 % 
— у селах), української мови (батьки учнів у місті — 84 %, в селі — 81 %; учні стар-
шої школи у містах та селах — 90 %) та математики (82 % батьків у містах та 81 % 
у селах). Водночас старшокласники у селах оцінили рівень організації вивчення 
вчителями навчального предмета математика нижче (73 %), ніж їхні ровесники в 
містах (83 %). 

Дещо відрізняються оцінки батьків у містах та селах щодо організації вивчення та-
ких навчальних предметів, як іноземна мова (у місті — 84 %, в селі  76 %), зарубіжна 
література (у місті — 81 %, в селі — 76 %), історія України (у місті — 82 %, в селі — 
76 %), всесвітня історія (у місті — 82 %, в селі — 77 %), біологія (у місті — 81 %, 
в селі — 74 %), природознавство (у місті — 80 %, в селі — 75 %) та географія (у місті 
— 80 %, в селі — 73 %). 

Оцінка старшокласниками у містах та селах організації вивчення окремих навчаль-
них предметів відрізняється від оцінок батьків. Так, учні/учениці вище оцінили 
навчання історії України (в містах — 86 % та у селах — 85 %) та всесвітньої історії 
(в містах — 85 %, у селах — 82 %).

Батьки дітей, що навчаються в сільській місцевості, вважають, що рівень викладання 
навчального предмета інформатика в селах нижчий, як порівняти з містом. Високо 
оцінили організацію вивчення інформатики у селах 61 % батьків, у містах — 77 %. 
Такої думки дотримуються і старшокласники.

Не всі навчальні предмети викладалися під час карантину, тому деякі діти опано-
вували їх самостійно. Батьки зазначають, що їхні діти самостійно опановувати такі 
предмети: фізкультуру (4 % в містах та 3 % у селах), захист України (4 % у містах 
та 3 в селах).
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16. Думка батьків та самих старшокласників про те, як перехід на дистанційне нав-
чання вплинув на результати навчання, дещо відрізняється. Більш ніж половина 
батьків вважають, що результати навчання погіршилися, старшокласники — що 
не змінилися або покращилися. 

40 % опитаних старшокласників у містах вважають, що дистанційне навчання ніяк 
не вплинуло на їхні результати навчання, водночас 40 % вважають, що вони поча-
ли навчатися краще, ніж під час очного навчання. У сільській місцевості половина 
старшокласників (52 %) не відчули змін в результатах навчання, 24 % зазначили, 
що результати покращилися. Для 20 % старшокласників міста і 24 % села успіш-
ність у навчанні погіршилася. 

Батьки менш оптимістично оцінюють вплив дистанційного навчання на успішність 
їхніх дітей. Зокрема, дані анкетування батьків учнів/учениць базової та старшої 
школи показують, що результати навчання дітей погіршилися, в містах цей показ-
ник становить 51 %, а в селах — 60 %. Такої ж думки і батьки учнів/учениць по-
чаткової школи, тут 61 % опитуваних батьків у містах та 66 % у селах зійшлися на 
тому, що знання їхніх дітей погіршилися за час, коли діти навчалися дистанційно.
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17. У містах та селах вчителі по-різному оцінюють чинники, які негативно вплива-
ють на результати учнів/учениць в умовах дистанційного навчання. Також вага 
чинників змінюється з урахуванням рівня освіти.

Однаково негативно вчителі оцінюють відсутність «живого спілкування» (73 % у 
містах та 78 % у селах — для початкової школи та 61 % і 57 % — для базової та стар-
шої відповідно).

Невміння учнів самостійно вчитися більше бачать як проблему в базовій та стар-
шій школі у містах (67 %), ніж у селах (53 %), для початкової школи показники не 
відрізняються — 62 % та 61 %.

Відсутність постійного доступу до швидкісного інтернету та технічних засобів в 
учнів/учениць називають основною проблемою 66-69 % сільських вчителів у по-
чатковій школі та 57 % і 63 % у базовій та старшій. Для міст ці показники нижчі — на 
рівні 50 %. 

Зниження мотивації до навчання як негативний фактор, що впливає на результати 
учнів/учениць, зауважують близько половини вчителів початкової школи, причому 
значної різниці у відповідях педагогів у селах та містах не спостерігається. Дещо 
більше про ризики, зумовлені втратою мотивації, зазначають у міських базовій та 
старшій школі — 53 %, менше у сільських — 46 %.

У початковій школі зниження результатів навчання з браком підтримки батьків 
пов’язують 42 % вчителів у містах та 43 % у селах. Для базової та старшої школи ці 
показники вищі у селах — 49 % і нижчі у містах — 34 %. 
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Найменше педагогів зниження результатів навчання учнів/учениць пов’язують із 
виконанням своїх професійних обов’язків: браком зворотного зв’язку щодо на-
вчального поступу від учителя — про це в середньому зазначають 13–14 % рес-
пондентів, відсутністю відповідних навичок роботи з технологіями дистанційного 
навчання — 7–8 % у селах та 11–12 % у містах, використання різних електронних 
платформ та каналів зв’язку з учнями/ученицями — 10–13 % у селах та 7 % у містах.
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18. Першочерговою перешкодою ефективному дистанційному навчанню батьки 
називають відсутність «живого спілкування» між вчителями та учнями/учени-
цями — так відповіли 76 % опитаних батьків учнів/учениць початкової школи та 
71 % базової та старшої школи. Також до перешкод батьки відносять ненадійне 
інтернет-з’єднання: 35 % батьків учнів/учениць початкової школи та 39 % — 
базової та старшої. 50 % опитаних батьків дітей початкової школи суттєвою 
перешкодою для ефективного дистанційного навчання вважають неготовність 
молодших школярів працювати самостійно11.

11 Респонденти мали можливість обирати декілька варіантів відповідей, тому загальна сума не буде становити 100 %.
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19. Керівники закладів освіти, оцінюючи вплив різних чинників на погіршення ре-
зультатів навчання учнів/учениць, акцентують увагу на зниженні мотивації до 
навчання у містах (54 %), браку підтримки батьків у селах (64 %), сигналізу-
ють про відсутність у педагогів навичок роботи з технологіями дистанційного 
навчання у селах (36 %). Понад 20 % керівників шкіл вважають, що погіршує 
результати навчання і брак зворотного зв’язку від вчителів щодо навчального 
поступу учнів (серед вчителів про це зазначали 13–14 %).
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20. Для подолання навчальних втрат, спричинених дистанційним навчанням, за-
клади освіти передусім організовують індивідуальні консультації для учнів/
учениць (про це зазначили орієнтовно 70 % керівників шкіл та приблизно 60 % 
вчителів; групові консультації для учнів/учениць (вказали близько 60 % керів-
ників, 41 % вчителів початкової школи у селах та 36 % у містах).

Коригування календарно-тематичного планування за результатами виявлених на-
вчальних втрат проводять більше вчителів у містах (43 % у початковій школі та 49 % 
у базовій і старшій), як порівняти з даними у селах (21 % та 38 % відповідно). 

Близько третини вчителів вказали, що готують завдання для самостійної роботи 
учнів/учениць (у містах рідше, ніж у селах, в середньому на 10 %). 

Додаткові навчальні заняття для подолання навчальних втрат частіше проводять у 
селах — 36 % вчителів у початковій школі, 22 % у базовій та старшій, ніж у містах — 
24 % та 15 % відповідно.
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12 Об’єднано два діапазони відповідей — 4 та 5 балів.
13 Об’єднано два діапазони відповідей — 1 та 2 бали.

21. Для більш глибокого розуміння залежності навчальних втрат від сформовано-
сті наскрізних умінь учнів ми розділили їх на три групи: особистісні, когнітивні 
та соціальні. Так, до особистісної області можна віднести творчість та уміння 
керувати емоціями. До соціальної області — уміння співпрацювати з іншими 
людьми. До когнітивної області можна віднести такі уміння, як читання з ро-
зумінням, уміння висловлювати власну думку усно та письмово, критичне та 
системне мислення, обґрунтування власної позиції, уміння розв’язувати про-
блеми, оцінювати ризики. Очевидно, що в цьому підході домінують навички, 
що відносяться до когнітивної області.

Попри те, що більшість учнів/учениць базової та старшої школи самостійно прояв-
ляли та застосовували під час дистанційного навчання такі уміння, як співпраця з ін-
шими особами, розуміння навчальних цілей (по 70 %12), планування часу (63–67 %), 
організація своєї роботи (64–70 %), читання з розумінням (65–69 %), самостійне 
виконання завдань (62 %), групи умінь, які потребували специфічних когнітивних 
навичок та методичного супроводу вчителів, є менш розвинутими. Причому така 
тенденція прослідковується з початкової школи. Наприклад, вчителі на різних рів-
нях освіти зазначають про недостатню сформованість і необхідність сторонньої 
підтримки у застосуванні таких умінь, як оцінювання ризиків (орієнтовно 10 %13 

для учнів базової та старшої школи і 18 % для початкової), здатність логічно об-
ґрунтовувати позицію (7 % та 14 % відповідно), критичне та системне мислення 
(5 % та 11 %), здійснення самооцінювання (6 та 10 % відповідно).

22. Найменш сформованими уміннями, прояв яких потребував постійної допомо-
ги вчителів в умовах дистанційного навчання у початковій школі, виявилися: 
висловлення власної думки письмово — про це зазначив кожен четвертий вчи-
тель, оцінювання ризиків — близько 20 % передагогів, здатність логічно об-
ґрунтовувати позицію (14 %), критичне та системне мислення (11 %).

23. Попри незначну відмінність в оцінках вчителів, учні/учениці базової та старшої 
школи у містах більшою мірою проявляли частину умінь під час дистанційного 
навчання, ніж у селах. Найбільша різниця прослідковується у вміннях висловлю-
вати власну думку письмово (у містах про це зазначили 58 % педагогів, у селах — 
42 %), критично та системно мислити (52 % і 39 % відповідно), логічно об-
ґрунтовувати позицію (53 % і 43 %). Учні/учениці у селах (72 %) переважають 
своїх однолітків у містах (70 %) у вмінні співпрацювати з іншими особами, не 
поступаються у розумінні навчальних цілей (зазначили по 70 % респондентів), 
в умінні самостійно виконувати завдання (по 62 %).

24. У початковій школі різниця у застосуванні умінь між учнями/ученицями у мі-
стах та селах менш помітна. Учні та учениці у містах, на думку вчителів (62 %), 
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мають краще розуміння навчальних цілей, ніж у селах (51 %), більшою мірою 
проявляють уміння критично та системно мислити (46 % і 37 % відповідно). 
Учні/учениці початкової школи у селах незначно, але випереджають учнів у 
містах в умінні співпрацювати з іншими особами та приймати рішення, не по-
ступаються в оцінюванні ризиків та плануванні часу.

8% 35% 46% 10%
11%44%38%7%

7% 27% 46% 18%
27%7% 14%52%

9% 41% 40% 8%
6%39%43%11%

9% 35% 44% 9%
7%47%38%8%

13% 45% 32% 5%
3%35%40%21%

12% 41% 36% 8%
5%38%43%14%

7%9% 41% 39%
3%34%52%11%

41%15% 30% 6%
4%29%43%20%

7% 30% 46% 16%
7% 35% 47% 12%

28%5% 48% 19%
30%4% 58% 7%

7% 35% 44% 12%
35%13% 38% 13%

41%48%4% 6%
7% 37% 43% 12%

27%4% 50% 18%
33% 41%8% 18%

34%8% 43% 15%
30%12% 47% 11%

33%5% 51% 11%
44% 41%5% 10%
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14 Батьків учнів/учениць просили оцінити застосування різних умінь під час дистанційного навчання за 5-бальною шка-
лою, де 1 бал — вміння несформоване, дитина потребує сторонньої допомоги, 5 балів — дитина повною мірою засто-
совувала уміння самостійно.

36% 47% 10%
12%30%7%

24% 60%
26% 18%52%

6% 49% 42% 3%
8%45%41%5%

3% 37% 53% 5%
11%51%34%4%

11% 50% 35% 2%
5%40%45%9%

8% 48% 38% 5%
40%6%

2%5% 55% 37%
44%43%

53% 37%
12%47%35%

49% 9%
48% 16%

30%4% 51% 14%
26%4% 52% 17%

42% 47%
38% 45% 11%

52%32%
5% 52% 10%

31%4% 51% 13%
19%

3%
2%

43% 11%
30% 54% 13%

33%

1% 61% 9%
29% 58% 12%

7%

4%
4%

5%
5%
6%
6%
6%

6%
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5%

3%

1%
28%

28%

32%

30%
36%
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45%

51%
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8%
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25. Подібно до оцінок вчителів, дещо більше батьків учнів/учениць у містах, ніж у 
селах, спостерігають застосування14 їхніми дітьми умінь під час дистанційного 
навчання. Водночас дані вказують на невисокий рівень сформованості та засто-
сування перелічених умінь учнями початкової школи як у селах, так і у містах. 
Найменш сформоване уміння, за спостереженнями батьків, — це уміння здійс-
нювати самооцінювання. 

Про сформоване вміння самостійно виконувати домашні завдання зазначили 49 % 
батьків учнів/учениць початкової школи у містах та 44 % у селах, натомість про 
несформованість такого вміння, потребу в сторонній допомозі заявили 25 % та 
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28 % батьків відповідно. Самостійно організовувати свою роботу, за оцінками бать-
ків, уміють 47 % учнів/учениць початкової школи у містах та 41 % у селах. У містах 
діти більшою мірою розуміють навчальні цілі (48 % проти 39 % у селах), самостій-
но планують час (44 % проти 38 %), здійснюють самооцінювання (43 % проти 36 % 
у селах). 

Дані анкетування батьків учнів/учениць базової та старшої школи показують ви-
щий рівень сформованості та застосування умінь, як порівняти з початковою шко-
лою. Про самостійне виконання завдань дітьми під час дистанційного навчання 
зазначили 66 % батьків у містах та 65 % у селах, вміння організовувати роботу — 
61 % та 56 % відповідно, планувати час – 58 % та 54 % відповідно, розуміти на-
вчальні цілі — 53 % та 47 %, здійснювати самооцінювання — 50 % та 45 %. 

14% 18% 21% 25% 11% 11%

16% 15% 22% 25% 18% 4%

13% 15% 21% 25% 19% 7%

12% 13% 22% 26% 23% 4%

13% 14% 24% 26% 15% 8%

13% 13% 23% 25% 22% 4%

13% 16% 24% 24% 14% 9%

14% 15% 22% 22% 22% 5%

10% 15% 27% 23% 16% 9%

11% 12% 21% 24% 24% 8%



Стор. 67  

13% 32% 39% 14%

12% 31% 41% 14%9%

2%

6% 32% 37% 24%

9% 24% 37% 29%1%

2%

10% 43% 43% 2%

15% 35% 41% 8%1%

2%

10% 43% 37% 8%

13% 37% 41% 7%1%

3%

14% 38% 35% 10%

13% 37% 36% 12%3%

2%

10% 34% 37% 20%

9% 29% 46% 15%1%

0%

10% 33% 42% 13%

11% 30% 43% 15%1%

2%

12% 27% 28% 13%

11% 34% 41% 13%1%

1%

 



Стор. 68  Звіт за результатами дослідження якості організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти України 

9% 12% 24% 27% 18% 10%

8% 10% 19% 26% 23% 13%

8% 17% 30%3 5%

5% 18% 26% 40%
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8% 10% 20% 25% 28% 9%
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8% 8%

7%
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26. Під час дистанційного навчання учні/учениці початкової школи більшою мі-
рою проявляли якості, що сприяють успіху в навчанні, ніж учні/учениці ба-
зової та старшої. Найбільша різниця спостерігається у розподілі, де «якості 
проявлялися повною мірою» (5 балів). Учні початкової школи найбільше про-
являли: творчість — 29 % у містах і 24 % у селах (для базової та старшої школи 
ці показники наполовину менші: 14 % та 12 % відповідно), працелюбність — 
15 % у містах та 20 % у селах (для базової та старшої школи — 7 % і 4 % відпо-
відно), відповідальність — 15 % і 13 % (для базової та старшої школи — 8 % і 4 %), 
ініціативність — по 14 % (для базової та старшої школи — 9 % і 4 % відповідно), 
мотивацію до навчання — по 13 % (для базової та старшої школи — 6 % і 3 % 
відповідно).

27. Більше у початковій школі учні та учениці потребують розвитку таких якостей, 
як самостійність (проявлялася на низькому рівні у 16 % учнів у містах та 17 % 
у селах), вольова регуляція або здатність докладати зусилля (16 % та 12 % від-
повідно), уважність (14 % та 13 % відповідно). Значних відмінностей у прояві 
якостей в учнів/учениць у селах та містах не прослідковується.
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28. Спостереження батьків учнів/учениць початкової школи підтверджують тен-
денцію щодо першочергового прояву в молодших школярів таких якостей, як 
творчість (так зазначили 73 % батьків15 у селах та 68 % у містах), відповідальність 
(63 % та 64 % батьків відповідно), працелюбність (65 % та 64 % відповідно). 

У дітей старшого віку, за спостереженнями батьків, під час дистанційного навчан-
ня найбільше проявлялися такі якості, як самостійність (так зазначили 76 % батьків 
у містах та 71 % в селах) та відповідальність (71 % батьків у містах та 69 % в селах).

Найменше батьки учнів/учениць помічали прояви ініціативності та мотивації до 
навчання. У початковій школі у містах ці показники були вищими, ніж у селах, а в 
старшій школі — навпаки.

14% 47% 30% 4%

14% 43% 31% 9%

10% 42% 34% 12%

11% 31% 42% 14%

11% 56% 27% 4%
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11%1%
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1%
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2%

2%

2%

4%
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15 Об’єднано два діапазони відповідей — 4 та 5 балів.
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19% 32% 40%4%
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29. Допомога батьків у засвоєнні навчального матеріалу для учнів/учениць по-
чаткової школи та покладання відповідальності за власне навчання для учнів/
учениць базової та старшої школи — два головних критерії, на думку батьків, 
що найбільше сприятимуть покращенню результатів навчання дітей в умовах 
дистанційного навчання.
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Вплив дистанційного навчання на окремі категорії 
учнів/учениць. Компенсаторні заходи

Одним із завдань дослідження стало з’ясувати, як вплинуло дистанційне навчання 
на учнів та учениць з особливими освітніми потребами (далі – ООП), з багато-
дітних сімей, малозабезпечених та соціально незахищених сімей, національних 
меншин. Також досліджувався вплив дистанційного навчання з урахуванням місця 
проживання та статі учнів і учениць.

1. У селах майже вдвічі менше учнів та учениць мали доступ до освітнього проце-
су, ніж у містах. Про те, що усі учні початкової школи були охоплені дистанцій-
ним навчанням у 2021–2022 н.р., зазначили 31 % учителів у селах та 56 % — у 
містах. У базовій та старшій школі показники майже не відрізняються: 33 % у 
селах та 60 % у містах. 

40 % вчителів початкової й 52 % базової та старшої школи зазначили, що у селах 10 % 
учнів не мали доступу до дистанційного навчання. Ще 14 % вчителів початкової 
школи і 9 % педагогів базової та старшої школи називали цифру від 10 % до 25 % 
учнів, які не мали доступу до дистанційного навчання.

40% 27% 31% 3%

29% 56% 4%

52% 3% 33%

7% 2% 60%30%

6%6%

7%1%3%

0%

0%
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2. Крім того, що у селах більше учнів та учениць, ніж у містах, не мали доступу до 
освітнього процесу, дані анкетування вчителів також показують, що передусім 
учні та учениці у селах не скористалися можливістю навчатися дистанційно. 
Кожен другий вчитель у селі вказав, що до 10 % учнів не скористалися досту-
пом до дистанційного навчання, 16 % вчителів зазначають про 10–25 % таких 
учнів. Скористалися доступом у селі у початковій школі 26 % учнів (у місті  — 
52 %), у базовій та старшій — 21 % (у місті — 40 %). 
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3. На доступ до освітнього процесу в умовах дистанційного навчання більшою 
мірою впливає місце розташування закладу освіти, ніж стать учнів/учениць. 
Попри те, що на всіх рівнях освіти, а також і в місті, і в селі зберігається тен-
денція, за якої більше дівчат мають доступ до дистанційної освіти, ніж хлопців, 
різниця між показниками в межах одного типу населеного пункту незначна. 

Наприклад, у початковій школі у селі 46 % усіх дівчат мали доступ до дистанційної 
освіти, тоді як хлопців — 42 %, тобто різниця — 4 %. У місті різниця становить 3 %, 
однак загалом тут на 14–15 % більше учениць та учнів мали доступ до початкової 
освіти, ніж у селі. 

У базовій та старшій школі різниця у доступі до дистанційної освіти за ознакою 
статі збільшується на користь дівчат: у селах — на 9 %, у містах — на 4 %. 

47% 17% 26%

37% 52%

52% 2% 21%

13%1 % 40%43%
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4. Переважна більшість педагогів (74–80 %) переконані, що педагогічна підтримка 
під час дистанційного навчання однаковою мірою потрібна як хлопцям, так і ді-
вчатам. Водночас від 8 % вчителів базової та старшої школи у містах та до 14 % у 
селах зазначають, що допомога потрібна саме хлопцям (нагадаємо, що різниця 
у доступі до навчання дівчат та хлопців складала максимум 9 %).

Про підтримку дівчат вказали педагоги лише у містах — по 1 % у початковій і у ба-
зовій та старшій школі.
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74% 8% 4%
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11% 1%

14%
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Відповідаючи на відкрите запитання про те, кому передусім — хлопцям чи дівча-
там — потрібна підтримка педагогів в умовах дистанційного навчання, переважна 
більшість вчителів на різних рівнях освіти наголошують на тому, що немає різниці, 
хлопчик чи дівчинка, всі учні/учениці є учасниками освітнього процесу на рівних 
умовах, і тому допомога їм потрібна однаковою мірою. На думку педагогів, і у 
дівчат, і в хлопців можуть виникати певні труднощі в процесі дистанційного нав-
чання: соціальні, психологічні, особистісні, технічні тощо. Як порівняти за рівнями 
освіти, то насамперед підтримки потребують діти молодшого шкільного віку, які 
ще не вміють самостійно організувати свою навчальну діяльність, особливо коли 
поряд немає батьків.

Вчителі, які відповіли, що хлопцям потрібна більша підтримка від педагога під час 
дистанційного навчання, аргументують це тим, що хлопці менш наполегливі, ніж 
дівчата, у них більш розсіяна увага, дівчата більш самостійні та відповідальні, 
хлопці мають довший період адаптації, вони менше зацікавлені в навчанні та ма-
ють проблеми з дисципліною. Окремі респонденти зазначили, що хлопцям по-
трібна додаткова увага, адже їх більше у класі, ніж дівчат. Учителі старшої школи 
вважають, що хлопці менш підконтрольні батькам, тому більше потребують під-
тримки. Також у педагогів складалося враження, що хлопці менше переживають 
за успішність у школі.

Педагоги, які зазначили, що допомоги під час дистанційного навчання потребують 
дівчата у базовій та старшій школі, здебільшого обґрунтовують свою думку труд-
нощами, які виникають у дівчат з вивченням точних наук та навчального предмета 
інформатика зокрема.

Учителі, яким «важко сказати», кому саме потрібна більша підтримка, зазначили, 
що все залежить від індивідуальних особливостей дітей, від їхнього рівня знань 
та навичок; від навчального предмета і теми уроку; від умов, у яких опинилась 
дитина та оточення; від матеріального статку сім’ї. Водночас учителі початкових 
класів вважають, що діти під час дистанційного навчання потребують здебільшого 
підтримки батьків, ніж педагогів, зокрема — психологічної. Ще частина вчителів 
базової та старшої школи, яким «важко сказати», кому більше потрібна підтрим-
ка — дівчатам чи хлопцям — зазначили, що ніколи не звертали уваги на гендерний 
аспект у навчанні учнів та учениць.
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5. Лише 2 % керівників закладів освіти повністю погоджуються із твердженням, 
що дистанційне навчання позитивно вплинуло на результати навчання учнів/
учениць, причому ці показники стосуються лише дівчат. Щодо хлопців керів-
ники обирали категорію «скоріше погоджуюся», її частка мало відрізняється 
для хлопців та дівчат: по 23 % у старшій школі, 15 % та 17 % відповідно у базо-
вій, 17 % та 15 % — у початковій.

За оцінками керівників шкіл, найбільш негативний вплив дистанційне навчання 
мало на учнів та учениць початкової школи, причому рівною мірою на хлопців та 
дівчат. Так вважають 54 %16 респондентів.

16 Об’єднано два діапазони відповідей — 4 та 5 балів.
17 Об’єднано варіанти відповідей «Результати значно погіршилися» та «Результати дещо погіршилися».
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6. Серед вчителів менше тих, які схиляються до думки, що результати учнів та 
учениць під час дистанційного навчання покращилися, ніж серед керівників 
шкіл. Здебільшого педагоги спостерігають погіршення результатів навчання у 
хлопців та в дівчат, однак насамперед це стосується хлопців у селах (вважають 
55 % вчителів базової та старшої школи, 53 % — початкової) та у містах (49 % та 
47 % відповідно), хоча у селах результати дівчат погіршилися майже так само 
(44 % та 46 % відповідно), як і у хлопців у містах. Ці дані можуть вказувати, що 
на результати навчання більшою мірою впливає тип населеного пункту, де роз-
ташований заклад освіти, ніж стать учнів/учениць. У містах про погіршення ре-
зультатів навчання дівчат зазначили по 38 %17 педагогів на кожному рівні освіти.
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7. На відміну від керівників закладів освіти, серед вчителів є незначна частка тих, 
які вважають, що і у хлопців в умовах дистанційного навчання результати знач-
но покращилися (керівники вказували лише про дівчат). У початковій школі у 
селах про значне покращення результатів навчання хлопців зазначив 1 % педа-
гогів (дівчат — 15 %), у містах — 4 % (дівчат — 12 %). У базовій та старшій школі 
у селах вчителі не вказували хлопців серед тих, чиї результати значно покра-
щилися (дівчат — 2 %), у містах зазначали про значне покращення результатів у 
хлопців 2 % педагогів, у дівчат — 3 %. 

8. У містах більше учнів та учениць із числа вразливих категорій мають доступ до 
освітнього процесу в дистанційній формі, ніж у селах. Особливо це стосується 
учнів початкової школи. У містах 56 % вчителів вказали, що усі учні з багатодіт-
них сімей мають доступ до дистанційного навчання, тоді як у селах так вважа-
ють 30 % вчителів. Що стосується учнів з ООП, то 61 % з них у містах беруть 
участь в освітньому процесі, у селах — 47 %, учні з національних меншин —  
56 % та 37 % відповідно. Найбільша різниця у доступі до освіти в умовах дис-
танційного навчання спостерігається серед учнів та учениць з малозабезпече-
них та соціально незахищених сімей. У містах цей показник становить 46 %, у 
селах — 18 %. 
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У початковій школі в сільській місцевості близько 20 %18 учнів та учениць з ма-
лозабезпечених та соціально незахищених сімей, а також із багатодітних сімей, 
не мають доступу до освіти під час дистанційного навчання (об’єднано варіанти 
відповідей «Усі не мають доступу», «Дехто має доступ, але переважна більшість 
не має доступу»).
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9. У базовій та старшій школі різниця у доступі до освітнього процесу різних ка-
тегорій учнів/учениць в умовах дистанційного навчання у містах та селах мен-
ша, однак у селах умови гірші. Найменша різниця спостерігається між містом і 
селом в учнів та учениць з числа національних меншин (тут 58 % та 54 % від-
повідно повністю мають доступ до освітнього процесу) та в учнів з ООП (58 % 
та 53 % відповідно).

12 % учнів та учениць базової та старшої школи з малозабезпечених та соціально 
незахищених сімей у селах та 7 % цієї ж категорії у містах не мають доступу до 
дистанційного навчання. Серед учнів та учениць із багатодітних сімей таких 6 % 
та 4 % відповідно. 

18  Об’єднано варіанти відповідей «Усі не мають доступу», «Дехто має доступ, але переважна більшість не має доступу».
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10. Майже вдвічі більше вчителів початкової школи докладають зусиль для залу-
чення до освітнього процесу під час дистанційного навчання учнів/учениць з 
ООП та з багатодітних і малозабезпечених сімей, ніж це роблять їхні колеги у 
базовій та старшій школі. 

Незважаючи на те, що у селах постійний доступ до дистанційного навчання мала 
менша кількість учнів та учениць із числа вразливих категорій, педагоги не докла-
дали більше зусиль для їх залучення до освітнього процесу. Єдиним винятком є 
учні/учениці з багатодітних сімей. 

У початковій школі щодня/майже щодня залучали учнів/учениць з ООП до дис-
танційного навчання по 58 % педагогів у містах і селах, по 59 % педагогів у містах 
і селах докладали зусиль для залучення до освітнього процесу учнів/учениць із 
малозабезпечених сімей. У базовій та старшій школі з учнями/ученицями з мало-
забезпечених сімей щодня працювали по 33 % педагогів у містах та селах. 

У селах частіше, ніж у містах, вчителі докладали зусиль для залучення до освітньо-
го процесу лише учнів/учениць із багатодітних сімей. У базовій та старшій школі 
щодня цій категорії дітей допомагали 37 % педагогів у селах та 32 % у містах; у 
початковій — 66 % та 58 % відповідно. 

У містах вчителі базової та старшої школи частіше працювали щодня з учнями/
ученицями з ООП — про це зазначили 34 % респондентів. У селах щодня докла-
дали зусиль для залучення до освітнього процесу дітей з ООП в умовах дистан-
ційного навчання 23 % вчителів. 
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11. Під час дистанційного навчання вчителі початкової школи найчастіше підтри-
мують учнів/учениць з ООП шляхом проведення додаткових консультацій та 
адаптації завдань. 

Контент-аналіз відповідей педагогів про підтримку учнів/учениць з ООП під час 
дистанційного навчання показує, що вчителі насамперед:

• адаптовували навчальну програму, матеріали, домашні завдання під індиві-
дуальні потреби, готували презентації та додатково розміщували всі наочні 
матеріали у Classroom; 

• додатково індивідуально працювали, консультували по телефону та онлайн;

• проводили консультації для батьків щодо організації роботи дітей, підтриму-
вали тісний зв’язок з батьками щодо результатів навчання; 

• мотивували, підтримували, хвалили та заохочували;

• налагоджували тісну взаємодію з асистентом вчителя; 
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• забезпечували технічну підтримку (допомагали підключитися до 
онлайн-уроків).

Окремі вчителі вказували, що учні/учениці з ООП відвідували заклади освіти, де 
працювали за шкільним комп’ютером, отримували допомогу асистента вчителя, 
логопеда.

Малюнок 1. Хмара тегів із відповідями вчителів початкової школи про підтримку 
учнів/учениць з ООП під час дистанційного навчання

12. Підтримка вчителів, які працюють в інклюзивних класах базової та старшої шко-
ли, не надто відрізняється від роботи колег у початковій школі. Передусім вони 
проводили консультації та надавали індивідуальні завдання. До відмінних прак-
тик роботи з учнями/ученицями з ООП, про які зазначали педагоги базової та 
старшої школи, належать:

• підтримка оперативного зворотного зв’язку через онлайн-месенджери; 

• надання відповідей на особисті повідомлення та запитання;

• надання психологічної та моральної підтримки;

• підготовка різноманітного онлайнового контенту для самостійного асин-
хронного навчання.
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Малюнок 2. Хмара тегів із відповідями вчителів базової та старшої школи про під-
тримку учнів/учениць з ООП під час дистанційного навчання

13. Батьки, чиї діти мають висновки ІРЦ, підтверджують, що найчастіше вчителі 
надавали підтримку дітям у вигляді адаптованих індивідуальних завдань для 
використання в умовах дистанційного навчання. Про це зазначили 48 % батьків 
учнів/учениць початкової школи та 50 % батьків учнів/учениць базової та стар-
шої школи. 

Також, за даними 38 % батьків учнів/учениць початкової школи і 33 % батьків уч-
нів/учениць базової та старшої школи, їхні діти брали участь в онлайн-заняттях з 
допомогою асистента вчителя19.

19  Об’єднано варіанти відповідей «Усі не мають доступу», «Дехто має доступ, але переважна більшість не має доступу».
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Ще третина батьків вказала, що діти отримували поради та рекомендації щодо за-
стосування технологій дистанційного навчання з урахуванням особливих освітніх 
потреб. 

Водночас 7 % батьків учнів початкової школи та 8 % базової та старшої зазначи-
ли, що їхні діти, які мають висновки ІРЦ, не отримували додаткової підтримки від 
вчителів під час дистанційного навчання. Також серед відповідей батьків, що взяли 
участь у анкетуванні, рідко зустрічаються варіанти про індивідуальні чи групові 
консультації для учнів/учениць з ООП, які б проводили педагоги. 

Серед власних відповідей батьків учнів/учениць з ООП про підтримку їхніх дітей 
в умовах дистанційного навчання були такі:

• допомагала мама, бабця;

• асистент вчителя був присутній на уроках, в разі потреби після уроку пояс-
нював інформацію та додатково займався з деяких предметів;

• дитина самостійно працювала;

• ми не виходили онлайн, бо всі на роботі, а дитина сама не може;

• дитина навчалась нарівні з усіма учнями та працювала з вчителем на загаль-
них умовах.
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Рівень технічного забезпечення дистанційного навчання 
у сільській та міській місцевості

Результати дослідження якості організації дистанційного навчання у закладах 
загальної середньої освіти України свідчать, що переважна більшість вчителів ма-
ють доступ до швидкісного інтернету вдома (93-96 %) та у закладах освіти, у 
яких працюють (76-89 %). Водночас основною перешкодою для якісної організа-
ції дистанційного навчання 29 % педагогів у селах та 26–27 % у містах називають 
ненадійне або повільне підключення до мережі Інтернет у закладі освіти. 

За даними опитування вчителів, у початковій школі вищий рівень забезпечення 
робочими комп’ютерами/ноутбуками педагогів (85 % у містах та 87 % у селах), 
ніж у базовій та старшій (52 % у селах та 67 % у містах). Від 8 % вчителів почат-
кової школи до 14 % базової та старшої у містах та від 10 % до 23 % у селах відпо-
відно зазначають, що відсутність техніки не дозволяє ефективно застосовувати 
технології дистанційного навчання. 

Вчителі проводять онлайн-уроки як з дому (частіше у містах), так і у закладах 
освіти.

Учні мають гірший рівень забезпечення засобами для дистанційного навчання, 
ніж вчителі, оскільки фінансові видатки повністю покладаються на батьків. Учні 
початкової школи у селах рідше мають власні засоби для навчання (смартфон чи 
ноутбук/комп’ютер), ніж базової та старшої. Так, за даними опитування батьків 
учнів/учениць, 39 % молодших школярів та 29 % старшокласників користуються 
гаджетами спільно з батьками та/або братами/сестрами. 

Найпопулярнішим засобом дистанційного навчання для 93 % старшокласників є 
смартфон, для 64 % — комп’ютер/ноутбук.

1. Від 36 % до 48 % вчителів, залежно від рівня освіти та типу населеного пункту, 
проводять онлайн-уроки з дому. Цю тенденцію підтверджують і керівники за-
кладів освіти, хоч схиляються до думки, що педагоги рівною мірою працюють 
як вдома, так і в закладі освіти (так вважають 42 % директорів, тоді як вчителів — 
від 18 % до 31 %). Не суттєво, але більше вчителів проводять онлайн-уроки з 
дому в містах (47–48 %), ніж у селах (36–40 %). 
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48% 22%30%1%

36%3 1%33%0%

47% 18%35%1%

2% 31% 42%25%
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2. Вчителі початкової школи більшою мірою забезпечені у закладі освіти робо-
чими комп’ютерами, які можуть використовувати для дистанційного навчання, 
ніж їхні колеги у базовій та старшій школі. Причому рівень забезпечення необ-
хідною технікою педагогів початкової школи у селах та містах не відрізняється 
і становить 87 % та 85 % відповідно. Ймовірною причиною цього є розпочата у 
2018 реформа НУШ, однією зі складових якої стало матеріально-технічне забез-
печення перших класів за рахунок державної субвенції та місцевих бюджетів.

87%1 3%

85%1 5%

48%52%

67%3 3%

3. У базовій та старшій школі, як свідчать дані анкетування вчителів, робочим 
комп’ютером забезпечено 52 % педагогів у селах та 67 % у містах. Тобто станом 
на 23 лютого 2022 року програму «Ноутбук кожному вчителю» (антиковідна 
субвенція) не було реалізовано повною мірою. Стан справ щодо забезпечен-
ня переважної кількості педагогів комп’ютерами/ноутбуками підтверджують 
69 % керівників закладів освіти. У кожній десятій школі відповідною технікою 
забезпечено лише половину вчителів, у кожній п’ятій — чверть.
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38% 31% 19%10% 2%

4. В середньому на 11 % більше вчителів мають доступ до швидкісного інтерне-
ту вдома (96 % у містах та 93 % у селах), ніж у закладах освіти, де працюють 
(82-86 % у містах та 76–89 % у селах). У селах не мають доступу до швидкісно-
го інтернету на роботі майже чверть (24 %) вчителів початкової школи та 11 % 
базової та старшої (до завдань цього дослідження не входило з’ясувати причи-
ну таких розбіжностей). У містах показник відсутності швидкісного інтернету 
на робочому місці більш однорідний — 14–18 %.

93% 7%

96% 4%

6%94%

96% 4%
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76% 24%

86% 14%

11%89%

82% 18%

Результати анкетування керівників закладів освіти також показують, що 83 % 
вчителів забезпечені швидкісним інтернетом для проведення онлайн-уроків, 
8 % — використовують власний, 9 % — мають труднощі з інтернет-з’єднанням.

75% 8% 8%2% 8%

Водночас учні/учениці більш критичні в оцінці рівня технічного забезпечення вчи-
телів. На запитання «Що б ти хотів(-ла) змінити в організації дистанційного нав-
чання у своїй школі?» більшість опитаних старшокласників зазначили, що під час 
проведення онлайн-уроків не у всіх вчителів був швидкісний інтернет і якісне тех-
нічне забезпечення. Як наслідок, через погане інтернет-з’єднання учні/учениці не 
повною мірою розуміли тему уроків, а вчителі вимушені були надсилати матеріа-
ли для самостійного опрацювання учням/ученицям. 
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5. Учні/учениці мають гірший рівень забезпечення засобами для дистанційного 
навчання, ніж вчителі. Ймовірно, це пов’язано з тим, що не всі батьки мають 
змогу придбати потрібну техніку чи оплатити інтернет. 

Третина батьків у містах та селах без проблем можуть забезпечити своїх дітей 
необхідними для дистанційного навчання засобами: комп’ютером та швидкісним 
інтернетом. Для початкової школи у селах цей показник становить 23 %. 

Ще 32–33 % батьків у селах і 37–39 % у містах мають наперед запланувати витра-
ти для придбання необхідних засобів. 

Від 16 % до 22 % батьків можуть забезпечити своїх дітей лише комп’ютером або 
швидкісним інтернетом.

Не мають фінансової можливості придбати засоби для дистанційного навчання 
9 % батьків учнів/учениць базової та старшої школи у містах та 15 % у селах. Для 
початкової школи цей відсоток вищий: 12 % у містах та 22 % у селах. 

32%1 5%19%34%

39% 9%16%36%

33%2 2%22%23%

37% 12%21%30%

6. У сім’ях, які мають двох та більше дітей, а це переважно у селах, молодші учні 
рідше мають власні гаджети (смартфони, комп’ютери тощо), якими можуть по-
слуговуватися для дистанційного навчання. 68 % батьків учнів базової та стар-
шої школи вказують, що їхні діти забезпечені смартфонами, 44 % — комп’юте-
рами/ноутбукам. Про наявність в учнів/учениць початкової школі смартфона 
зазначили 44 % батьків, комп’ютера/ноутбука — 32 %. Натомість 39 % бать-
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ків учнів/учениць початкової школи та 23 % батьків учнів/учениць базової та 
старшої школи зазначили, що дитина має один гаджет (комп’ютер, ноутбук, 
смартфон), який ділить з іншими членами сім’ї.

68%
44%

43%
34%

44%
32%

18%
20%

5%
19%

0%
2%

7. Серед дітей старшого шкільного віку найпопулярніший гаджет для дистанцій-
ного навчання — смартфон, про це зазначили 93 % опитаних старшокласників. 
На другому місці — комп’ютер/ноутбук — його використовують для дистанцій-
ного навчання 64 % опитаних учнів/учениць, на третьому — планшет — 19 %. 
Швидкісним інтернетом забезпечені 65 % респондентів, повільним — 20 %. Не 
мають власного гаджету, а використовують разом з іншими членами сім’ї 6 % 
учнів та учениць базової та старшої школи.

93%

65%

64%

5%

1%

20%

19%
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8. Переважна більшість опитаних учнів базової та старшої школи (80 %) завжди 
можуть вільно користуватися гаджетами. Водночас 16 % школярів вказали на 
те, що інколи їхні гаджети були несправні, що унеможливлювало в повній мірі 
навчатися дистанційно. Викликом для дітей, що проживають в сільській місце-
вості, стали часті перебої з інтернетом через відсутність електроенергії.

80%

16%

3%

3%

9. 51 % вчителів у містах та 38–41 % у селах не бачать перешкод для повноцінного 
використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі. Понад 
чверть педагогів у містах (26–27 %) та майже третина у селах (29 %) основною 
перепоною називають ненадійне/повільне підключення до мережі Інтернет у 
закладі освіти. 

До трійки перепон для ефективної організації дистанційного навчання 23 % педа-
гогів базової та старшої школи у селах також відносять брак/відсутність техніки у 
закладі освіти (у початковій — 10 %), 21 % початкової — брак досвіду щодо вико-
ристання спеціальних навчальних програм, електронних платформ (у базовій та 
старшій цей фактор називають проблемою 12 % вчителів).

У містах про брак досвіду щодо використання спеціальних навчальних програм, 
електронних платформ як про перешкоду дистанційному навчанню вказали 14 % 
вчителів початкової школи та 11 % базової й старшої. Про брак/відсутність техніки 
тут заявляють 8 % та 14 % респондентів відповідно. 
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10. На другий рік пандемії коронавірусу педагоги здобули достатньо досвіду для 
планування та організації дистанційного навчання, про його брак зазначають 
4–6 % респондентів у містах та 7–10 % — у селах. Також переважна більшість 
вчителів не скаржились на нестачу освітніх ресурсів, які можна було вико-
ристовувати. Про таку потребу вказали лише 3–4 % вчителів у містах та 3–9 % 
у селах (9 % — вчителі початкової школи).
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11. Організація ефективного дистанційного навчання неможлива без онлайнових 
інструментів та освітніх майданчиків, так званих віртуальних платформ та сис-
тем управління навчанням. Такі платформи мають кілька функцій: допомагають 
управляти навчанням, упорядковувати та систематизувати його; прискорюють 
процес поширення файлів між педагогами та здобувачами освіти; допомагають 
створити навчальні завдання та дидактичні вправи; дають можливість відслід-
ковувати результати проходження дистанційного курсу навчання; виступають 
майданчиками для групової роботи. 

Оскільки заклади освіти в Україні не забезпечені централізовано доступом до 
платних версій навчальних платформ (міжнародна практика є схожою), школи 
та окремі педагоги самостійно вирішують, з якими онлайновими інструментами 
працювати. Загальна тенденція є такою, що більшість закладів освіти (за даними 
63 % керівників) використовують єдину платформу, третина (33 %) — декілька 
платформ, на вибір вчителя. 
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33%

12. Google Classroom — основна електронна освітня платформа, якою послуго-
вуються для організації дистанційного навчання. Вчителі базової та старшої 
школи частіше застосовують електронні освітні платформи, ніж їхні колеги у 
початковій. 

Результати анкетування директорів шкіл показують, що для організації дистанцій-
ного навчання переважна більшість закладів освіти (82 % у містах та 79 % у селах) 
використовують безкоштовний вебсервіс Google Classroom, створений Google 
для закладів освіти. Водночас анкетування педагогів не підтверджують даних ке-
рівників закладів освіти. Останні дещо переоцінюють застосування сервісу вчите-
лями початкової школи, особливо у селах. Тут Google Classroom застосовують 46 
% вчителів, у місті — 65 %. У базовій та старшій школі ці показники сягають 69 % 
та 77 % відповідно.    

Близько чверті вчителів базової та старшої школи застосовують онлайнові інстру-
менти LearningApps та «Мій клас».  

10 % закладів освіти у містах та 7 % у селах працюють з платформами, спеціально 
для них розробленими.  

Microsoft Teams, платформу для адміністрування процесів, використовували фак-
тично лише у містах. За даними керівників закладів освіти, нею послуговувалися 
13 % шкіл, однак підтвердили це 8 % вчителів базової та старшої школи, 5 % — по-
чаткової.  

Від 5 % до 10 % вчителів освітньою платформою назвали Zoom — програму для 
організації відеоконференцій, яка не є навчальним електронним сервісом.
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13. Навчальні матеріали з вітчизняного сервісу «Всеукраїнська школа онлайн» ча-
сто (щодня та декілька разів на тиждень) застосовували 35 % вчителів у селах та 
28 % у містах. Ще третина вчителів ніколи / майже ніколи не використовували 
контенту сервісу.
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Результати опитування учнів/учениць базової та старшої школи підтверджують, 
що в селах вчителі частіше пропонували використовувати навчальні матеріали 
«Всеукраїнської школи онлайн», ніж у містах. Зокрема, у селах про це вказали 54 % 
учнів/учениць (сумарний показник для «всі вчителі» та «більшість вчителів»), у мі-
стах — 34 %. Крім того, 21 % старшокласників у містах та 12 % у селах зазначили, 
що жоден вчитель не пропонував переглядати відеоуроки «Всеукраїнської школи 
онлайн».
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Портрет учнів/учениць

Дослідження якості організації дистанційного навчання передбачало анкетування 
учнів/учениць десятих класів20. Без їхніх відповідей досліджувана картина дис-
танційного навчання була б неповною. Анкета для учнів/учениць складалася з 19 
запитань: 18 закритого типу та одного відкритого. Більшість відповідей учнів/уче-
ниць було інтегровано до 4 тематичних розділів звіту. Тут відображено відповіді, 
які стосуються впливу дистанційного навчання на старшокласників та оцінки окре-
мих аспектів його проведення.

Загалом в опитуванні взяли участь 1112 учнів/учениць закладів загальної середньої 
освіти, з яких: з міст — 57 % дівчат і 43 % хлопців, з сіл — 56 % дівчат і 44 % хлопців. 
Розподіл респондентів за класами такий: 78 % — це десятикласники, 9 % — дев’яти-
класники, 7 % — восьмикласники, 6 % — одинадцятикласники. 

78%

7%6%

9%

Дистанційне навчання — крок до самостійності та відпові-
дальності

76 % опитаних старшокласників у місті та 75 % у селах зазначають, що завдяки 
карантинним обмеженням навчилися працювати самостійно21. Водночас для бага-
тьох учнів/учениць справжнім викликом в умовах дистанційного навчання стало 

20  Якщо у закладі освіти не було 10 класу, то опитувальник заповнювали учні 9 класу, якщо у закладі освіти не було ані 10, 
ані 9 класу, то анкетування могли проходити учні/учениці 8 та/або 11 класів. 
21 Об’єднано варіанти відповідей «Цілком погоджуюсь» та «Скоріше погоджуюсь».
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дотримання принципів академічної доброчесності: уникнення списування, плагіа-
ту. Передусім це стосується учнів/учениць у сільській місцевості — 46 % опитаних 
погоджуються22 з твердженням, що на дистанційці неможливо дотримуватися ака-
демічної доброчесності. У містах такої думки дотримуються 39 % респондентів. 
Водночас 44 %23 учнів/учениць у містах зазначили, що і в умовах дистанційного 
навчання можливо дотримуватися принципів академічної доброчесності, у селах 
— 35 %.

22 Об’єднано варіанти відповідей «Цілком погоджуюсь» та «Скоріше погоджуюсь».
23 Об’єднано варіанти відповідей «Цілком не погоджуюсь» та «Скоріше не погоджуюсь».

14% 32% 21%14%1 9%

14% 25% 24%20% 17%

43% 32% 13%5% 7%

39% 37% 12%5% 7%

Організація дистанційного навчання була побудована у спосіб, що дуже часто 
вимагає самостійного опрацювання нових навчальних тем, матеріалів, завдань. 
Близько половини вчителів щодня розміщували на платформах, у соціальних ме-
режах та в месенджерах матеріали та завдання для самостійного опрацювання, які 
учням/ученицям було важко опанувати.

Викликом для учнів/учениць стало і те, що через відсутність єдиної освітньої плат-
форми, куди можна було б одночасно завантажувати усі домашні завдання, вони 
часто переключалися з одного застосунку на інший, що спричинювало незруч-
ності та розгубленість. 

Навчаючись з дому, учні/учениці зберігають позитивний психоемоційний стан 

Одним із завдань дослідження було з’ясувати психоемоційний стан учнів/учениць 
під час дистанційного навчання. Для цього старшокласникам запропонували оці-
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нити за п’ятибальною24 шкалою, як вони почувалися, коли навчалися дистанційно 
вдома замість відвідування школи.

Отримані результати анкетування свідчать про позитивний психоемоційний стан 
учнів/учениць, незважаючи на вимушену ізоляцію та неможливість очного нав-
чання.

Переважна більшість учнів/учениць відчували себе в безпеці, навчаючись з дому. 
Про це зазначили 82 %25 респондентів у селах та 85 % у містах. В небезпеці нато-
мість відчували себе 22 %26 учнів/учениць у селах та 23 % у містах. 76 % респон-
дентів у селах та 79 % у містах також почувалися вдома спокійно, 65 % та 59 % 
відповідно — розслаблено, 62 % та 67 % відповідно — щасливо.

24 5 балів — найбільше відчував/відчувала, 1 — найменше відчував/відчувала.
25 Тут і надалі об’єднано відповіді «4» та «5» балів.
26 Почуття «небезпеки» оцінювалося окремо, об’єднано відповіді «1» та «2» бали.

24%17% 59%
24%23% 53%

23%40% 37%
24%43% 33%

22%22% 55%
17%28% 55%

15%55% 29%
14%62% 24%

27%48% 26%
22%57% 21%

32%15% 53%
23%16% 61%

22%48% 30%
20%57% 23%

19%15% 66%
24%14% 62%

6%71% 22%
6%71% 23%

10%8% 81%
9%6% 85%

28%51% 21%
23%55% 22%

23%12% 65%
21%19% 60%

15%10% 76%
13%8% 79%

19%67% 14%
17%69% 13%

24%14% 62%
18%15% 67%

15%61% 23%
19%60% 21%
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27 Тут об’єднано варіанти відповідей «Цілком погоджуюсь» та «Скоріше погоджуюсь».

Навчання з дому спричинювало втому у 37 % учнів/учениць у селах та 33 % у 
містах, натомість енергійно під час дистанційного навчання почувалися 58 % та 53 
% респондентів відповідно.

Також учні/учениці вважають, що працюють з дому доволі продуктивно: результа-
тивними себе називають 53 % учнів у селах, 61 % у містах (нерезультативними – 25 
% та 21 % відповідно); зосередженими – 66 % у селах та 62 % у містах (розсіяними 
— 30 % та 23 % відповідно).

Учні/учениці у сільській місцевості більш охоче повертаються до школи після нав-
чання з дому

Більшість учнів/учениць у селах (68 %27) та половина у містах (50 %) залюбки по-
вертатимуться до очних уроків після дистанційного навчання. Самотньо вдома 
більше почуваються учні/учениці у селах (29 %), ніж у містах (24 %). 

45% 23% 14%11% 7%

27% 23% 18%20% 12%
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