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Уведений воєнний стан в Україні з 24 лютого 2022 року унеможливлює 

очне навчання здобувачів освіти, тому дистанційне навчання стало єдиною 

доступною формою в системі освіти. Так, відповідно до Закону України «Про 

освіту» статті 571 щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, 

надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, зазначено, що здобувачам 

освіти, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного 

стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому 

порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання 

(перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця 

їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується 

організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій 

формі, що є найбільш безпечною для його учасників [1].  

Успішній реалізації дистанційного навчання в країні істотно сприяє її 

державна політика. За роки незалежності було ухвалено ряд законів щодо 

інформатизації суспільства, зокрема Державна національна програма 

«Освіта» (Україна ХХІ століття), Закон України «Про Національну програму 

інформатизації», «Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні», 

«Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти» та ін.  

У наш час дистанційне навчання набуває все більшої актуальності. 

Дотепер дистанційне навчання було камерною формою, зазвичай, для 

дорослих людей або здобувачів освіти, які прагнули поглибити та покращити 

свої знання й уміння у певній галузі освіти. Щоправда події 2020 року через 

пандемію COVID-19, коли заняття у школах та вищих навчальних закладах 

було припинено, дистанційне навчання набуло широких масштабів і педагоги 

за період локдауну набули значного практичного досвіду. 

Сучасний рівень розвитку комп’ютерної техніки та різноманітного 

програмного забезпечення надає широкі можливості для підвищення 

ефективності навчання, але в умовах воєнного стану використання 

комп’ютерних технологій значно ускладнюється.  

Дистанційне навчання – одна із форм навчання, яка виникла й 

удосконалювалася разом із розвитком інтернет-технологій, і на сьогодні має 

чіткі характерні ознаки, принципи і певні методичні напрацювання.  

Дефініція «дистанційне навчання» характеризується різноманітністю 

визначень, що свідчить про широкий діапазон підходів до його тлумачення. 

У нашій роботі ми будемо керуватися визначенням дистанційного навчання, 

запропонованим у «Положенні про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти»,  затвердженому наказом МОН від 8 вересня 2020 
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року №1115: «дистанційне навчання – організація освітнього процесу (за 

дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання технологій 

дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах 

віддаленості один від одного його учасників та їх як правило 

опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій» [2, 

с. 1]. Це Положення також визначає механізм забезпечення здобуття повної 

загальної середньої освіти за дистанційною формою, а також використання 

технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за 

різними формами в закладах освіти, які забезпечують здобуття повної 

загальної середньої освіти [2].  

Виклики сучасного суспільства, зокрема воєнний стан в Україні, 

вносять свої корективи в систему дистанційної освіти. Вона стає більш 

затребуваною, зростає актуальність проблем, пов’язаних з організацією 

навчання різних вікових груп здобувачів освіти, з вибором інтернет-

платформ для організації освітньої діяльності учнів, поєднанням традиційних 

методів навчання зі специфічними для дистанційної освіти.  

З метою забезпечення якісного освітнього процесу в дистанційній 

формі МОН України було реалізовано низку важливих заходів:  

 впроваджено електронну платформу «Всеукраїнська школа 

онлайн»;  

 запущено систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних 

центрів; 

 школи приєднано до системи АІКОМ  (електронні щоденники та 

журнали) тощо. 

Дистанційне навчання учитель може здійснювати в синхронному та 

асинхронному режимах з використанням електронних освітніх платформ 

(Google Workspace, Google Classroom, Нові Знання, HUMAN.UA) і 

комунікаційних онлайн сервісів та інструментів (Zoom, Skype, Team, базові 

сервіси Google: Gmail, Календар, Meet, Jamboard, Chat, Hangouts, YouTube та 

інші). 

Методика проведення дистанційних занять знаходиться у процесі 

розвитку та удосконалення, а принципи дистанційного навчання та його 

особливості стали серйозними викликами для системи освіти в цілому.  

Організація якісного масового дистанційного навчання в умовах 

воєнного стану – складний і надважкий процес. Але кропітка систематична 

робота щодо впровадження й удосконалення сучасних технологій 

дистанційного навчання в освітній процес допоможе згодом досягти 

позитивних результатів. 
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