
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

щодо тенденцій організації дистанційного навчання у закладах  

вищої освіти у 2021/2022 навчальному році в умовах воєнного стану 

(за результатами онлайн-анкетування учасників освітнього процесу) 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 21.03.2022 

№ 1/3577-22, у рамках реалізації Програми мобілізаційної діяльності Державної 

служби якості освіти України (далі – Служба), здійснено моніторинг закладів 

вищої освіти щодо дотримання законів «Про оборону України», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про правовий режим воєнного 

стану». В період з 6 до 13 травня 2022 року Службою проведено анонімне 

онлайн-опитування здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти всіх типів та форм власності. 

В анкетуванні взяли участь близько 27 тисяч респондентів з 54 закладів 

вищої освіти: 20907 здобувачів вищої освіти та 5997 науково-педагогічних 

працівників. 

Здійснено вивчення організації освітнього процесу та якість дистанційного 

навчання у 2021/2022 навчальному році, визначено проблемні питання якості 

освітніх послуг в період воєнного стану, а також досліджено динаміку процесів, 

що пов’язані із використанням технологій дистанційного навчання в умовах 

війни, порівняно з попереднім періодом дистанційного навчання. 

Показники кількості та частки учасників опитування в розрізі галузей 

(профілів) навчання та викладання, типів та форм власності закладів вищої 

освіти вказують на якісне забезпечення повноти охоплення респондентів. 

Розподіл учасників опитування за галузями: освіта/педагогіка (16,5 %), 

охорона здоров'я (9,3 %), гуманітарні науки (8,8 %), інформаційні технології 

(8,7 %), аграрні науки (6,5 %), управління та адміністрування (6,3 %), природничі 

науки (5,6 %), а також право (3,8 %) та соціальні та поведінкові науки (3,4 %): 
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Частки опитаних викладачів та студентів закладів вищої освіти різних 

типів (академій, університетів, інститутів та коледжів) є майже рівними, що дає 

підстави сподіватись на відносно об’єктивні результати порівняння різних точок 

зору на ситуацію, а також на формування правильних висновків: 
 

 
 

 

Також практично ідентичними є й показники охоплення респондентів, що 

працюють та навчаються у закладах державної форми власності: 97,4 % науково-

педагогічних працівників та 96,9 % здобувачів освіти. Частка ж опитаних 

студентів приватних (2,6 %) закладів вдвічі більша за показник охоплення 

науково-педагогічних працівників (1,3 %), які працюють у закладах цієї форми 

власності: 
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2. СТРАТЕГІЯ ТА УПРАВЛІННЯ 

 

Найактуальнішим викликом в умовах воєнного стану для системи освіти є 

якісне забезпечення освітнього процесу, зокрема забезпечення безперешкодного 

отримання споживачами освітніх послуг необхідної інформації, налагодження 

інтерактивної взаємодії між учасниками освітнього процесу, надання здобувачам 

освіти можливості самостійно працювати з навчальними матеріалами тощо. 

Закладами освіти з 14 березня 2022 року максимально відновлено освітній 

процес переважно в дистанційній формі (81,9 %) або, з урахуванням 

особливостей стану території та перебігу військових дій, у змішаній (очно-

дистанційній) формі (17,9 %). І результати опитування підтверджують 

спроможність закладів вищої освіти у складних умовах воєнного стану 

провадити освітній процес у звичних формах, які успішно було апробовано 

протягом 2020-2021 рр. під час світової пандемії COVID-19 (додаток 1): 

 

Назва області 
Дистанційно 

(асинхронно) 

Дистанційно 

(синхронно) 

Змішана 

форма 

Очне 

навчання 

Вінницька 3,3 92,9 1,9 1,9 

Волинська 30,5 60,8 7,5 1,3 

Дніпропетровська 8,0 84,2 4,8 3,0 

Донецька 20,0 74,3 2,9 2,9 

Житомирська 9,2 82,1 7,7 1,0 

Закарпатська 5,0 92,2 1,5 1,3 

Запорізька 16,2 33,9 49,0 0,9 

Івано-Франківська 5,2 93,1 0,7 0,9 

Київська 8,6 87,5 2,3 1,7 

Кіровоградська 6,1 87,2 5,3 1,3 

Луганська 66,7 33,3 0,0 0,0 

Львівська 13,8 78,0 2,5 5,8 

м. Київ 10,7 86,3 2,2 0,9 

Миколаївська 3,1 82,8 14,1 0,0 

Одеська 6,8 90,1 1,6 1,6 

Полтавська 12,7 57,4 28,1 1,8 

Рівненська 10,3 86,2 2,4 1,0 

Сумська 29,7 57,7 11,8 0,9 

Тернопільська 6,3 87,3 4,2 2,2 

Харківська 18,5 79,1 1,5 0,9 

Херсонська 40,3 49,3 5,2 5,2 

Хмельницька 10,5 86,1 3,2 0,2 

Черкаська 0,3 99,2 0,0 0,5 

Чернівецька 4,3 87,3 7,5 0,9 

Чернігівська 53,8 25,0 21,3 0,0 

 

Отже, як свідчать результати дослідження, серед можливих форматів 

організації закладами вищої освіти освітнього процесу в умовах воєнного стану 

перевагу надано синхронному (74,9 %), який дозволяє забезпечити швидкий і 

безпосередній зворотний зв'язок і, безумовно, максимально ефективно досягати 

бажаних результатів навчання. Застосувати цей режим змогли заклади освіти, що 

здійснюють освітню діяльність на відносно безпечних територіях, або ж ті, які 

були вимушені змінити фактичне місцезнаходження у зв’язку проведенням в 
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місцях їх розташування бойових дій або тимчасовою окупацією території 

України.  

У тих закладах, які продовжили, зважаючи на ізольованість, працювати на 

території активних бойових дій (Луганська, Чернігівська, Херсонська, Сумська, 

Харківська, Донецька області), навчання відбувалось переважно асинхронно, що 

дозволило у складних умовах організувати роботу учасників освітнього процесу 

за власним графіком та у власному темпі. Водночас, асинхронний режим вимагає 

від здобувачів доволі високої самодисципліни та розвиненого вміння керувати 

своїм часом, що може бути досить складним, зокрема за відсутності 

попереднього досвіду такої роботи. 

І варто зазначити, що оперативне вирішення закладами вищої освіти 

питання задоволення освітніх потреб здобувачів під час війни стало можливим 

саме завдяки їхнім успіхам у використанні технологій дистанційного навчання 

під час карантину. Як свідчать результати попередніх досліджень з питань 

організації дистанційного навчання у період пандемії, що проводились Службою 

у 2020-2021 рр., частка закладів, які цілком впорались із організацією 

дистанційного навчання вже на початку карантину, сягала 90 %. 

Так, маючи досвід переходу від очної форми навчання з фрагментарним 

використанням ІТ-технологій до змішаного навчання (з паралельним 

використанням синхронних і асинхронних методів навчання) під час карантину, 

заклади вищої освіти (99,8 %) без перешкод перейшли на дистанційну форму 

навчання в умовах воєнного стану: 

 

 
 

І якщо рівень володіння навичками та вміння використовувати технології 

дистанційного навчання серед науково-педагогічних працівників у 2020 році 

були досить посередніми, оскільки менше половини (44,5 %) з них 

використовували такі засоби на постійній/ регулярній основі, то нині можна 

говорити про успішне впровадження ІТ-рішень в онлайн-освіту та абсолютну 

обізнаність і системне використання цих технологій у вишах (99,7 % опитаних  

викладачів використовували технології дистанційного навчання в освітньому 

процесі до впровадження воєнного стану): 
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Важливо, що вже третій рік поспіль обидві групи респондентів (викладачі 

та студенти) незмінно та одностайно визначають найбільш вагомі для них 

можливості дистанційного навчання: гнучкість у виборі найбільш зручних умов 

(місця і часу) – 58,9 % та 60,3 %, індивідуалізація навчання (30,5 % та 31,8 %) й 

комплексне ознайомлення здобувачів з усім курсом дисципліни (30,9 % і 32,7 %), 

опрацювання теоретичного матеріалу на різних онлайн-платформах – 41,7 % і 

34,5 %.  

Також однією з важливих переваг дистанційного навчання в умовах 

воєнного стану кожен другий науково-педагогічний працівник назвав 

забезпечення діалогу та постійної підтримки (50 % відповідей). А для студентів, 

як і під час навчання в умовах пандемії, важливою залишається можливість 

продовження у часі засвоєння матеріалу (37,8 %): 
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Разом із тим, з 2020 року залишається невтішною ситуація щодо 

спрямування закладів на розвиток технологій дистанційного навчання. З огляду 

на наявність невирішених проблем матеріально-технічного забезпечення, 

вітчизняні виші все ще не можуть розглядати розвиток дистанційних технологій 

в організації освітнього процесу як окрему стратегію, на відміну від вишів країн 

Європи, де впровадження таких освітніх технологій є окремим пунктом 

дорожньої карти розвитку. 

Таким чином, позиція респондентів з числа викладачів щодо 

якості/ступеня розвитку технологій дистанційного навчання в умовах воєнного 

стану ще раз підтверджує, що лише третина вишів України має можливість 

(матеріальні та людські ресурси) централізовано вирішувати питання 

застосування інформаційних технологій в організації освітнього процесу, а інші 

(63,7 %) не розглядають його як пріоритетне, і в більшості випадків 

перекладають відповідальність на факультети, кафедри або й самих викладачів: 

 

 

 

Майже 3 % опитаних науково-педагогічних працівників взагалі не знають, 

чи підтримує їхній виш розвиток технологій дистанційного навчання під час 

воєнного стану. 

Такі результати чітко корелюються з результатами міжнародних 

досліджень, відповідно до яких Україна має незбалансовані показники або 

суттєве відставання від розвинених країн у питанні розвитку інформаційного 

суспільства. Впровадження сучасних технологій відбувається зі значним 

запізненням, збільшується внутрішній та зовнішній цифровий розрив, відсутня 

консолідована державна стратегія розвитку інформаційно-комп’ютерних 

технологій. Все це уповільнює темпи створення й обміну інформацією, 

знаннями, досвідом та технологіями і, як наслідок, – процес інформатизації 

вітчизняної освіти в цілому. 
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3. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Аналіз відповідей щодо рівня задоволеності оперативністю інформування 

щодо розкладу (змін в розкладі) проведення занять в дистанційному форматі, 

термінів виконання робіт, термінів звітування тощо в умовах воєнного стану 

засвідчив, що майже всі учасники освітнього процесу (96,7 % науково-

педагогічних працівників та 85,4 % здобувачів) цілком задоволені, зважаючи на 

ситуацію у країні. І варто зауважити, що такого високого рівня задоволеності 

оперативністю інформування, а отже і роботою закладу в цілому, не було під час 

попередніх періодів дистанційного навчання (роботи під час карантину). 

При цьому, сьогодні лише кожен сьомий (14,6 %) з опитаних студентів 

зазначив, що не отримує повної інформації про хід освітнього процесу: цей 

показник знизився удвічі протягом останніх двох років, тим самим значно 

зменшився ризик отримання здобувачами вищої освіти освітньої послуги в 

неповному обсязі: 

 

 
 

Звертає на себе увагу різниця точок зору респондентів: лише третина з 

опитаних здобувачів вищої освіти повністю задоволені рівнем інформативності 

про хід освітнього процесу, а з числа науково-педагогічних працівників таку 

думку мають удвічі більше (дві третини) респондентів.  

Також частка опитаних здобувачів вищої освіти, які висловили категоричну 

незадоволеність рівнем та оперативністю інформування про хід освітнього 

процесу, ушестеро більша, ніж частка опитаних науково-педагогічних 

працівників. 

Це підтверджує попередні висновки про те, що у 2020/2021 та 2021/2022 

навчальних роках більше половини вишів України не приділяли належної уваги 

питанню системного застосування інформаційних технологій в організації 

освітнього процесу і, як наслідок, зараз не мають можливості повноцінно 

використати ефективні для конкретного закладу освіти, студента і викладача 

засоби інформування. 
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Аналіз частки використання респондентами технологій дистанційного 

навчання для забезпечення зворотного зв’язку (передачі/отримання інформації) 

показав, що основним інструментарієм дистанційного навчання і в умовах 

воєнного стану залишаються асинхронні засоби – месенджери (відзначили дві 

третини як здобувачів так і викладачів), електронна пошта (кожний другий 

респондент обох категорій) та електронні кабінети на сайтах закладів (кожний 

п’ятий респондент як з числа студентів, так і з числа науково-педагогічних 

працівників): 

 

 
 

Більше двох третин респондентів обох категорій вказали також на 

використання і синхронних засобів навчання – віртуальних освітніх середовищ. 

Варто зазначити, що рівень використання в освітньому процесі віртуальних 

освітніх середовищ значно зріс у порівнянні із попереднім навчальним роком: 

близько 70 % у 2021/2022 та менше 50 % у 2020/2021 навчальному році. І це 

однозначно підтверджує їхню ефективність та зручність, а також дає підстави 

сподіватись на збільшення частки учасників з боку студентів у синхронних 

заходах. 

 

В умовах війни для закладів вищої освіти постала проблема – встановлення 

зв'язку з усіма працівниками та здобувачами освіти, забезпечення їхньої участі в 

освітньому процесі з урахуванням місця перебування. Тому важливим 

індикатором якісної організації освітнього процесу в умовах воєнного стану є 

частка здобувачів, які змогли долучитись до дистанційного навчання. 

Показники, які отримано за результатами аналізу відповідей, вказують на 

погіршення ситуації з відвідуванням – частка студентів, які фактично беруть 

участь в освітньому процесі у воєнний період, знизилась у середньому на 10 %  

у порівнянні із попереднім періодом дистанційного навчання (карантин).  

Так, менше половини науково-педагогічних працівників (46,8 %) засвідчили, що 
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після відновлення у березні 2022 року освітнього процесу до вивчення їхніх 

дисциплін долучилось від 71 до 100 % студентів, а кожен третій викладач оцінив 

фактичну участь здобувачів в освітньому процесі в рамках 51-70 % від 

загального обсягу контингенту: 
 

 
 

 

Наслідки, спричинені таким станом речей, суттєво вплинуть на якість 

освіти, оскільки наприкінці семестру здобувач не матиме можливості якісно 

опанувати всю програму дисципліни та виконати індивідуальний навчальний 

план, а викладач – надати якісну послугу для значної кількості студентів в 

найкоротші терміни і надолужити пропущений матеріал. 

 

Враховуючи те, що всі заклади освіти впорались з організацією 

дистанційного навчання під час війни, серед причин низького рівня долученості 

студентів до навчання варто розглядати фактори, які (на думку здобувачів вищої 

освіти) негативно впливають на якість впровадження технологій дистанційного 

навчання. 

Аналіз показав, що найчастіше здобувачі вищої освіти стикаються з 

проблемою відсутності безперебійного доступу до мережі Інтернет (55,8 %), а 

кожен п’ятий опитаний здобувач вищої освіти вказує на недостатність 

самоорганізації та відсутність потрібної техніки. Ці причини, безперечно, 

ускладнюють можливість долучитись до навчання в дистанційному режимі під 

час воєнного стану. 

Водночас зауважимо, що у порівнянні з результатами попередніх 

досліджень, удвічі менше здобувачів вищої освіти допускають ризик 

необ’єктивного оцінювання їх з боку викладачів та скаржаться на нерегулярність 

комунікації з викладачем. 
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Аналіз використання технологій дистанційного навчання для забезпечення 

студентів лекційними матеріалами засвідчив, що близько 90 % як викладачів, так 

і здобувачів вищої освіти послуговувались засобами відеозв’язку для надання та 

отримування лекційного матеріалу. Не змінився з 2020 року рейтинг найбільш 

популярних інструментів дистанційного навчання – більше половини студентів 

стверджують, що, як і раніше, активно використовують викладені презентації з 

дисциплін, а також надані викладачами конспекти лекцій: 

 

 
 

 

Аналіз відповідей респондентів з числа здобувачів також дозволяє говорити 

про значне зростання (20 %), у порівнянні з результатами попередніх опитувань, 

частки використання прогресивних інструментів дистанційного навчання – 

віртуальних освітніх середовищ та комунікаційних технологій – при виконанні 

лабораторних та практичних робіт під час навчання в умовах воєнного стану. 

Про це свідчить думка двох третин опитаних студентів. 
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Ще майже третина опитаних студентів говорять про збереження практики 

використання в освітньому процесі електронної пошти та месенджерів, зокрема 

для забезпечення виконання лабораторних та практичних робіт. І варто 

зазначити, що популярність цих інструментів знизилась за останні три роки (у 

2020 році цей показник був вищим на 15 %). 

Разом з тим, наявні й твердження студентів (2,8 %), що лабораторні роботи 

не проводяться взагалі, при тому, що з цієї частки опитаних здобувачів лише 

8,5 % зазначили, що такі заняття перенесені на інший термін: 

 

 
 

В контексті питання про якісне забезпечення освітнього процесу під час 

війни та, зокрема, забезпечення безперешкодного та оперативного отримання 

споживачами освітніх послуг необхідної інформації, налагодження контакту між 

учасниками освітнього процесу, варто детальніше говорити про ефективність 

інструментів дистанційних технологій. 

Так, більшість респондентів з числа науково-педагогічних працівників 

вважають використання в освітньому процесі віртуальних освітніх середовищ 

(74,6 %) та відеозв’язку (ZOOM, Skype, Meet та інші) (87,8 %) найбільш 

ефективним. Але, на жаль, лише для 60 % опитаних здобувачів такі засоби є 

доступними в нинішній ситуації. 

Щодо використання для навчання месенджерів, здобувачі освіти 

висловились абсолютно позитивно – 74,3 % з них назвали цей інструмент 

найбільш доступним в умовах воєнного стану. На ефективність Viber, Messenger, 

Telegram та інших месенджерів вказали менше половини (46,6 %) опитаних 

викладачів. 

Удвічі, порівняно з результатами попередніх опитувань, знизилась частка 

студентів (до 6,5 %), які вважають, що навчання за дистанційними технологіями 

не є ефективним. Таку думку висловили переважно здобувачі галузей охорони 

здоров’я, аграрних наук та продовольства, інформаційних технологій, а також 

культури і мистецтва. 

Не залишено поза увагою респондентів такий асинхронний інструмент 

дистанційних технологій, як електронна пошта. Ефективність дистанційного 

навчання з використанням цього інструменту підтвердили 45 % здобувачів 

вищої освіти та 32,5 % науково-педагогічних працівників: 
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Оцінка результативності освітнього процесу в закладах вищої освіти в 

умовах дистанційної роботи під час воєнного стану здійснювалась за п’ятьма 

рівневими показниками (низька, нижче середнього, середня, вище середнього, 

висока). 

Варто зазначити, що і здобувачі вищої освіти, і науково-педагогічні 

працівники однаково оптимістично оцінюють результативність освітнього 

процесу під час війни. Відповіді обох груп респондентів майже ідентичні – кожен 

четвертий з них вважає якість освітнього процесу в нинішніх умовах високою;  

а ще дві третини як науково-педагогічних працівників, так і здобувачів вищої 

освіти визнали результативність середньою або вище середньої. 

Учетверо більша частка опитаних з числа студентів, на відміну від науково-

педагогічних працівників, оцінює результативність освітнього процесу як низьку 

(кожний 27-й здобувач вищої освіти (3,7 %) і лише кожний 100-й науково-

педагогічний працівник (1,1 %); і удвічі більше студентів (6 %) вважають якість 

освітнього процесу нижчою за середню, тоді як частка викладачів за цією 

оцінкою складає 3,1 % : 
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З’ясовано, що віртуальні освітні середовища (Moodle, iSpring, WebTutor, 

Teachbase, GetCourse та ін.) для створення власного контенту (відеолекції) та 

організації забезпечення дистанційного навчання (контроль, тести, журнал) 

постійно або іноді використовують майже усі науково-педагогічні працівники 

(82,8 %). Це вкотре підтверджує думку щодо ефективності та популярності саме 

цього інструменту дистанційного навчання.  

17,2 % опитаних науково-педагогічних (педагогічних) працівників 

можливості для створення власного контенту не використовують, але важливим 

є те, що цей показник знизився удвічі, порівняно з попереднім періодом 

дистанційного навчання: 

 

 

 

 

4. ОЦІНЮВАННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ 

 

Не залишились осторонь питання про оцінювання та рівень забезпечення 

закладами його організації, яке є одним з найважливіших моментів в умовах 

забезпечення належного освітнього процесу під час загальнонаціонального 

карантину. Так, абсолютна більшість викладачів та студентів, які взяли участь в 

опитуванні (в середньому 9 із 10 респондентів), підтвердили здійснення 

поточного контролю під час навчання та викладання за допомогою дистанційних 

технологій в сучасних умовах. Такі показники свідчать про зацікавленість як 

студентів, так і викладачів у моніторингу успішності та якості отриманих знань 

не лише на кінцевому етапі (здійснення підсумкового контролю): 
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Не менш важливим є визначення технологій (інструментів), за допомогою 

яких вирішуються організаційні питання для здійснення оцінювання під час 

провадження освітнього процесу (навчання й викладання) в умовах воєнного 

стану. Представлені відповіді як студентів, так і викладачів наглядно 

демонструють, що серед різноманіття таких технологій найбільш актуальними 

стали опитування через відеозв’язок та онлайн-тестування. Використання ж 

електронної пошти відходить на другий план – частота застосування цього 

інструменту для надсилання здобувачам завдань знизилась утричі протягом 

останніх років (з 60 % у 2020 році до майже 20 % у 2022): 

 

 
 

Зауважимо, що така зміна формату цілком виправдана, оскільки активне 

використання електронної пошти для забезпечення поточного контролю, як 

засвідчили результати попередніх досліджень, потребувало значних затрат часу 

на підготовку та перевірку завдань і значно знижувало систематичність 

(регулярність) проведення контролю якості отриманих знань. 



15 
 

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Важливим складником для оцінки якості провадження закладами 

дистанційного навчання в умовах воєнного стану є визначення найбільш 

популярних інструментів, доступ до яких здобувачам може забезпечити заклад. 

Найбільша частка опитаних науково-педагогічних працівників (76,4 %) 

зазначили, що студенти мають відкритий доступ до бібліотеки, баз даних 

досліджень, електронних журналів тощо; наступним за популярністю є 

відкритий доступ до інтернет-сховища навчального матеріалу (62,5 %). А кожен 

четвертий з опитаних науково-педагогічних працівників також зазначив, що 

закладом забезпечено доступ здобувачів до віртуального навчального 

середовища,  корпоративних ліцензій на програмне забезпечення та 

персоналізованого порталу дослідження: 

 

 
 

 

Найбільшою з технічних проблем, з якими довелось стикатись під час 

дистанційного навчання в умовах воєнного стану як науково-педагогічним 

працівникам, так і студентам, стала відсутність або нестабільність інтернету 

(55 % та 71,3 % відповідей).  

Серед інших факторів, що певною мірою вплинули на якість провадження 

дистанційного навчання, варто вказати відсутність технічних засобів для 

відеозв’язку та нестабільність роботи серверу закладу освіти. Але позиції двох 

груп респондентів щодо цих проблем різняться: на відсутність технічних засобів 

для відео-комунікації та нестабільність роботи сайту ЗВО нарікає кожен п’ятий 

студент та лише один з десяти викладачів. Удвічі більше опитаних викладачів 

(43 %), порівняно зі студентами (23 %), вказали, що у них не виникало жодних 

проблем технічного характеру. Зазначене свідчить про те, що більшість 

респондентів все ж мали певні проблеми з дистанційним навчанням, що могло 

негативно відобразитися на якості освіти: 
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Отже, практичний досвід використання закладами вищої освіти 

дистанційного формату під час карантину, безперечно, став вирішальним для 

швидкої їх адаптації в умовах воєнного стану, а також позитивно позначився на 

забезпеченні якості освітніх послуг на всіх рівнях та попередження значних 

втрат у сфері. Проте, така різка трансформація системи освіти також викликала 

й низку проблем у студентів та викладачів. І варто зазначити, що органами 

державної влади, що формують та реалізують державну політику у сфері освіти, 

а також керівниками закладів освіти було вжито негайних заходів для вирішення 

таких проблем і формування стратегії для пом’якшення впливу війни на систему 

освіти. 

Так, закладами освіти максимально відновлено освітній процес, але 

залишились відкритими питання якості його показників: результативності, 

ресурсомісткості, оперативності тощо. І в цьому контексті дуже важливим є 

вирішення питань встановлення зв'язку з усіма працівниками та здобувачами 

освіти, забезпечення їх участі в освітньому процесі з урахуванням місця 

перебування, вирішення інших матеріально-технічних та фінансових проблем. 

Водночас, хочеться сподіватись на перспективу відновлення повноцінного 

освітнього процесу в найбільш продуктивній та бажаній формі – очній. Тим 

більше, що результати опитування дають всі підстави сподіватись на швидке 

ефективне відновлення механізму очного навчання, адже майже дві третини 

викладачів перебували і перебувають на робочому місці у закладах вищої освіти, 

забезпечуючи безперебійну роботу сфери, а ще чверть опитаних заявили про 

готовність повернутися у стіни вишів протягом тижня: 
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Але, звичайно, не всі працівники закладів вищої освіти зможуть швидко 

повернутись на свої робочі місця з тих чи інших причин, навіть у відносно 

безпечних умовах. І про це зауважили трохи більше 5 % респондентів. 

Ще 3,2 % опитаних викладачів повідомили, що перебувають за кордоном та 

не готові повернутись. І характерно, що ця категорія респондентів у відповідях 

на інші запитання високо оцінила якість дистанційної роботи і вказала, що 

переважно не має технічних проблем.  

Разом із тим, підставами для рішення про неповернення або відстрочене 

повернення на свої робочі місця українських викладачів могли бути можливості, 

які створили для них  країни Європейського Союзу. Адже вже у перший тиждень 

війни за ініціативою Міністра освіти і науки України відбулась зустріч з 

міністрами освіти країн Європейського Союзу, результатом якої стала 

домовленість, що кожна з цих країн максимально підтримуватиме і долучатиме 

до освітнього процесу всіх зареєстрованих педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, які звернуться до них. 

 

Дещо інші результати має аналіз відповідей здобувачів: тільки кожен п’ятий 

(21,9 %) впевнений, що у разі відновлення навчання в аудиторіях зможе відвідати 

виш уже на наступний день; третина респондентів-здобувачів будуть готові 

повернутись до очного навчання протягом тижня, а один із шести студентів – у 

місячний термін: 
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Водночас наявні й невтішні результати: кожен шостий з опитаних студентів 

не готовий повернутись на навчання до свого закладу вищої освіти, адже 

перебуває за кордоном. Поясненням такого високого показника може бути 

бажання здобувачів залишитись в країні, яка прийняла їх, для подальшого 

навчання, проживання та роботи. І варто зауважити, що із тисяч українських 

студентів, які щороку їдуть навчатись за кордон, за статистикою більше 80% не 

повертаються до України. 

 

 

УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ  

У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Понад три місяці минуло від початку повномасштабної війни російської 

федерації проти України. Безперечно, ця війна внесла свої корективи в кожну 

сферу життя, і чималих негативних наслідків зазнала саме сфера освіти. Однак, 

незважаючи на усі складнощі, які виникли у зв’язку з повномасштабним 

військовим вторгненням, заклади освіти продовжують активно працювати задля 

надання освітніх послуг належної якості, здійснюють заходи щодо забезпечення 

захисту та безпеки учасників освітнього процесу, працівників, збереження 

майна, застосовуючи для цього відповідні інструменти та форми організації 

роботи, надають нон-стоп консультації та допомогу всім учасникам освітнього 

процесу, забезпечують максимально сприятливі умови навчання для тих 

здобувачів освіти, які зі зброєю в руках встали на захист України або займаються 

волонтерською діяльністю, а також забезпечують прихисток для вимушено 

переміщених осіб. 

 

Отже, практичний досвід використання закладами вищої освіти 

дистанційного формату під час карантину, безперечно, став вирішальним для 

швидкої їх адаптації в умовах воєнного стану, а також позитивно позначився на 

забезпеченні якості освітніх послуг на всіх рівнях та попередження значних 

втрат у сфері: 

1. 99,8 % закладів вищої освіти без перешкод перейшли на дистанційну 

форму навчання в умовах воєнного стану та максимально відновили освітній 

процес переважно в дистанційній (81,9 %), а також у змішаній (очно-

дистанційній) формі (17,9 %), що підтверджує їхню спроможність у складних 

умовах воєнного стану провадити освітній процес у звичних формах, які було 

успішно апробовано протягом 2020-2021 рр. під час світової пандемії COVID-19. 

2. 74,9 % вишів надали перевагу синхронному формату навчання – це  

заклади освіти, що здійснюють освітню діяльність на відносно безпечних 

територіях, або ж ті, які були вимушені змінити фактичне місцезнаходження у 

зв’язку проведенням в місцях їх розташування бойових дій або тимчасовою 

окупацією території України. 

У тих закладах, які продовжили, зважаючи на ізольованість, працювати на 

території активних бойових дій (Луганська, Чернігівська, Херсонська, Сумська, 

Харківська, Донецька області), навчання відбувається асинхронно. 
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3. Майже всі учасники освітнього процесу (96,7 % науково-

педагогічних працівників та 85,4 % здобувачів) цілком задоволені 

інформативністю про хід освітнього процесу під час дистанційної роботи: такого 

високого рівня задоволеності оперативністю інформування, а отже і роботою 

закладу в цілому, не було під час попередніх періодів дистанційного навчання 

(під час карантину). 

4. Рівень використання в освітньому процесі віртуальних освітніх 

середовищ значно зріс у порівнянні із попереднім навчальним роком: близько 

70 % у 2021/2022 та менше 50 % у 2020/2021 навчальному році. 

5. І здобувачі вищої освіти, і науково-педагогічні працівники однаково 

оптимістично оцінюють результативність освітнього процесу під час війни – 

кожен четвертий з них вважає якість освітнього процесу в нинішніх умовах 

високою; а ще дві третини – середньою або вище середньої. 

6. Використання електронної пошти під час дистанційного навчання 

відходить на другий план – частота застосування цього інструменту для 

надсилання здобувачам завдань знизилась утричі протягом останніх років (з 

60 % у 2020 році до майже 20 % у 2022). Така зміна формату цілком виправдана, 

оскільки активне використання електронної пошти для забезпечення поточного 

контролю, як засвідчили результати попередніх досліджень, потребувало 

значних затрат часу на підготовку та перевірку завдань і значно знижувало 

систематичність (регулярність) проведення контролю якості отриманих знань. 

7. Результати опитування дають всі підстави сподіватись на швидке та 

ефективне відновлення механізму очного навчання в перспективі, адже майже 

дві третини викладачів перебували і перебувають на робочому місці у закладах 

вищої освіти, забезпечуючи безперебійну роботу сфери, а ще чверть опитаних 

заявили про готовність повернутися у стіни вишів протягом тижня. 

 

Разом із тим, вимушена трансформація системи освіти в умовах воєнного 

стану також викликала й низку проблем у студентів та викладачів: 

 

1. З 2020 року залишається невтішною ситуація щодо спрямування 

закладів на розвиток технологій дистанційного навчання. З огляду на наявність 

невирішених проблем матеріально-технічного забезпечення, лише третина 

вишів України має можливість (матеріальні та людські ресурси) централізовано 

вирішувати питання застосування інформаційних технологій в організації 

освітнього процесу, а інші (63,7 %) не розглядають його як пріоритетне, і в 

більшості випадків перекладають відповідальність на факультети, кафедри або й 

самих викладачів. 

2. Основною проблемою для закладів вищої освіти в умовах війни є  

встановлення зв'язку з усіма працівниками та здобувачами освіти, забезпечення 

їхньої участі в освітньому процесі з урахуванням місця перебування: ситуація з 

відвідуванням  погіршилась – частка студентів, які фактично беруть участь в 

освітньому процесі у воєнний період, знизилась у середньому на 10 %  

(у порівнянні із попереднім періодом дистанційного навчання), і складає 60-70 % 

від загального контингенту. 

3. Найбільшою з технічних проблем, з якими довелось стикатись під 

час дистанційного навчання в умовах воєнного стану як науково-педагогічним 
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працівникам, так і студентам, стала відсутність або нестабільність інтернету 

(55 % та 71,3 % відповідей), а кожен п’ятий опитаний студент вказав на 

недостатність самоорганізації та відсутність потрібної техніки. Ці причини, 

безперечно, ускладнюють можливість долучитись до навчання в дистанційному 

режимі під час воєнного стану. 

4. Частка студентів (6,5 %), які вважають, що навчання за 

дистанційними технологіями не є ефективним,  є переважно здобувачами галузей 

охорони здоров’я, аграрних наук та продовольства, інформаційних технологій, а 

також культури і мистецтва. 

5. Учетверо більша частка опитаних студентів, на відміну від науково-

педагогічних працівників, оцінює результативність освітнього процесу як низьку 

(кожний 27-й здобувач вищої освіти (3,7 %) і лише кожний 100-й науково-

педагогічний працівник (1,1 %). 

6. 3,2 % опитаних викладачів повідомили, що перебувають за кордоном 

та не готові повернутись. Підставами для такого рішення вітчизняних педагогів 

могли бути можливості (робота та проживання), які створили для них країни 

Європейського Союзу.  

7. Кожен шостий з опитаних студентів не готовий повернутись на 

навчання до свого закладу вищої освіти, адже перебуває за кордоном. 

Поясненням такого високого показника може бути бажання здобувачів 

залишитись в країні, яка прийняла їх, для подальшого навчання, проживання та 

роботи.  

 

Фокусом діяльності Державної служби якості освіти України у цей 

надскладний період незмінно залишається підтримка як педагогів і здобувачів 

освіти, так і закладів освіти в цілому. Адже за теперішніх умов необхідно 

об’єднувати зусилля, ділитися досвідом та практичними інструментами для 

підвищення якості та рівня доступності освіти в умовах воєнного стану.  
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Додаток 1 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  

(розподіл закладів вищої освіти за регіонами) 

 

 


