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Анотація 

Проаналізовано досвід країн зарубіжжя з реагування на COVID-19 в освіті та 

узагальнено рекомендації провідних міжнародних організацій щодо організації 

навчання в умовах пандемії. Розкрито формати реагування міжнародної 

спільноти на виклики COVID-19 та комплексність ініціатив, які реалізуються в 

рамках глобальних орієнтирів з урахуванням національного контексту. 

Представлено процедури виходу з карантину, що реалізуються країнами.  

Для розробників освітньої політики, педагогів, батьків. 
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1. ВСТУП 

Пандемія COVID-19, яка охопила світ у 2020 р., завдала удару по 

системам освіти країн. Фактично пандемія спричинила трансформацію 

усталеного формату організації навчання на усіх рівнях освіти. Для 

убезпечення поширення COVID-19 серед дітей і молоді держави розпочали 

закриття закладів освіти, застосовуючи різні підходи, в залежності від 

масштабів поширення вірусу. Протягом лютого-квітня 2020 р. відбулося 

закриття закладів освіти у національному (Італія, Південна Корея, Японія), 

регіональному (Німеччина, Іспанія) чи локальному (США, Велика Британія) 

масштабах. За даними ЮНЕСКО станом на 4 квітня 2020 р. 188 держав закрили 

школи в масштабах усієї країни, що вплинуло на 91,3% учнів по всьому світу 

(1,58 млрд людей)
2
. У США у квітні 2020 р. через пандемію коронавірусу 

припинили роботу більш ніж 124 тисяч державних і приватних шкіл, що 

вплинуло на 55 мільйонів американських учнів.  

Паралельно розпочався пошук й відпрацювання ефективних інструментів 

для організації навчального процесу в новій реальності.  

Внесок у пошук відповідей для протидії COVID-19 зробили і ключові 

міжнародні організації, які виступили як агенти згуртування освітянської 

спільноти, так і запропонували та імплементували універсальні інструменти 

організації навчання в умовах коронавірусної кризи. 

Метою цього документу є огляд дій міжнародної спільноти з протидії 

COVID-19 в освіті. Для цього було проведено аналіз опублікованих матеріалів 

міжнародних організацій (ЮНЕСКО, ОЕСР, ЄС, Світовий Банк та ін.), 

неурядових організацій (The National Center on Education and the Economy 

(NCEE), National Conference of State Legislatures (NCSL), праць науковців.  

Основними дослідницькими питаннями є: 

Якою є відповідь міжнародних організацій на COVID-19 та запропоновані 

ними інструменти для організації освіти в умовах пандемії та після карантину? 

Якою є відповідь країн на COVID-19: організація навчання у школах та 

вихід з карантину? 

 

2. ВІДПОВІДЬ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ НА ВИКЛИКИ COVID-19 

2.1 . Відповідь міжнародних організацій на COVID-19
3
: 

Міжнародні організації, передусім глобального рівня, очолили боротьбу з 

COVID-19, реалізуючи заходи в рамках орієнтирів своїх політик.  

Важливим висновком щодо позиції міжнародних організацій є їх швидке 

реагування на COVID-19, комплексність ініціатив, ключовими складовими 

                                                           
2
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яких є фінансова підтримка, налагодження систем об’єктивного 

інформування, об’єднання і координування зусиль партнерів і країн.  

Не менш важливим вважаємо розроблення такими організаціями планів, 

які включають нагальні заходи та заходи у середньостроковій та 

довгостроковій перспективах.  

Європейська комісія (European Commission (EC)) координує спільну 

європейську відповідь на спалах COVID-19, приділяючи основну увагу 

зміцненню секторів охорони здоров'я та пом’якшенню соціально-економічного 

впливу вірусу в ЄС. ЄК використовує наявні засоби, щоб допомогти державам-

членам координувати свої національні відповіді та надає об’єктивну 

інформацію про розповсюдження вірусу та про зусилля щодо боротьби з ним. В 

рамках ЄК створено групу для реагування на коронавірус на політичному рівні 

для координації європейського реагування на пандемію
4
. 

Рада регіонального співробітництва (Regional Cooperation Council (RCC)) 

ініціювала необхідність створення зеленого коридору в межах регіону країн 

Південно-Східної Європи та з ЄС. Радою регулярно проводяться 

відеоконференції з представниками шести урядів Західних Балкан, ЄС та інших 

регіональних зацікавлених сторін щодо спільних дій щодо зменшення наслідків 

пандемії COVID-19
5
. 

Світовий банк (World Bank (WB)) за останні три місяці відповідає на 

кризу, фінансуючи операції у понад 100 країнах, де проживає 70% населення 

планети. Це маймастабніша його відповідь за всю історію існування. Передусім 

Група Світового банку вживає швидких заходів, щоб допомогти країнам, які 

розвиваються, посилити їхню пандемічну відповідь, моніторинг 

захворюваності, підвищити ефективність роботи систем охорони здоров'я та 

допомогти приватному сектору продовжувати функціонувати та підтримувати 

робочі місця. Протягом наступних 15 місяців Група Світового банку буде 

забезпечувати до 160 мільярдів доларів фінансування з урахуванням медичних, 

економічних та соціальних наслідків, з якими стикаються країни, включаючи 50 

мільярдів доларів з ресурсів Міжнародної асоціації розвитку Світого банку за 

грантовими та дуже пільговими умовами. Світовий Банк працює у всьому світі 

над перерозподілом ресурсів і існуючих проектах, що фінансуються Світовим 

банком, а також шляхом використання інструментів фінансового забезпечення, 

що застосовуються у разі катастроф, включаючи пандемії
6
. 

Європейський банк реконструкції та розвитку (European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD) стрімко збільшив підтримку для своїх 

регіонів-партнерів в умовах пандемії коронавірусу. Передбачається, що вся 

                                                           
4
 Coronavirus response. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en 

5
 Bregu: Cooperation is crucial in having effective response to fight the pandemic. https://www.rcc.int/news/611/bregu-

cooperation-is-crucial-in-having-effective-response-to-fight-the-pandemic 
6
 World Bank Group’s Operational Response to COVID-19. https://www.worldbank.org/en/about/what-we-

do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list 
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діяльність Банку у 2020/2021 рр буде спрямована на боротьбу з економічними 

наслідками у 38 країнах регіону. На разі організація готова надати підтримку на 

суму 21 млрд. євро до кінця 2021 р. EBRD адаптує та розширює можливості 

існуючих інструментів та розробляє нові ініціативи, щоб забезпечити фінансову 

та політичну підтримку для допомоги боротьби з вірусом. Принципово 

важливим є підготовка країн регіону до післявірусної епохи і захисту того, що 

було досягнуто досі у розбудові стійкої, справедливої та відкритої ринкової 

економіки. Фінансові аварійні канали ЄБРР будуть спрямовані на всі сектори 

економіки, але особливо на ті, які дуже постраждали від кризи, включаючи 

фінансові установи, малі та середні підприємства, корпоративний сектор, 

наприклад, туризм та готельно-ресторанний бізнес, автомобільні та транспортні 

послуги, агробізнес та медичне постачання . 

Світова організація торгівлі (World Trade Organization (WTO)) вважає, що 

одним із найбільш ефективних засобів вирішення кризи COVID-19 – це 

своєчасна та точна інформація. Інформована громадськість має кращі 

можливості для прийняття обґрунтованих рішень, в тому числі з питань 

торгівлі. Ось чому СОТ створила спеціальну сторінку на своєму веб-сайті, щоб 

надавати актуальну інформацію, пов'язану з торгівлею, включаючи 

повідомлення членів СОТ про вплив вірусу на експорт та імпорт та про те, як 

на діяльність СОТ вплинула пандемія. СОТ здійснила оцінку результатів 

впливу COVID-19 на світову економіку, опублікувавши 8 квітня 2020 р. свою 

щорічну Перспективу торгівлі. У документі зазначається, що світова торгівля 

товарами скоротиться на 13–32% у 2020 р. через пандемію COVID-19. 

Економісти СОТ вважають, що спад у 2020 р., швидше за все, перевищить спад 

у торгівлі, спричинений глобальною фінансовою кризою 2008-2009 рр. 

Торгівля, скоріш за все, знизиться в галузях, що характеризуються складними 

зв'язками ланцюга вартості, особливо в електроніці та автомобільній продукції. 

Вплив також розповсюдиться на торгівлю послугами через накладення 

обмежень на транспорт та подорожі й закриття багатьох закладів роздрібної 

торгівлі та істеблішменту. Підтримка ринків відкритими та передбачуваними, а 

також підтримка загалом сприятливого ділового середовища буде критично 

важливою
7
. 

Асоціація торгово-промислових палат Європи (Eurochambres) наголошує, 

що COVID-19 є найбільшою кризою, з якою Європі довелося стикнутися з 

початку проекту ЄС. Насамперед це надзвичайна криза для системи охорони 

здоров'я, хоча вплив пандемії COVID-19 буде мати наслідки на економіку та 

суспільство в цілому континенту ще довгі роки
8
. 

Агентство США з міжнародного розвитку (U.S. Agency for International 

Development) реагує на пандемію COVID-19 як в США, так і за кордоном. 

Пріоритетними питаннями організації є: захист безпеки та охорони здоров’я 

                                                           
7
 The WTO and COVID-19. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/faqcovid19_e.htm 

8
 EUROCHAMBRES | COVID-19 Platform. https://chambers4eu.eu/ 

https://www.wto.org/
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?
https://www.usaid.gov/
https://www.usaid.gov/
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/faqcovid19_e.htm
https://chambers4eu.eu/
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глобальної робочої сили, підтримка країн-партнерів у боротьбі з пандемією 

COVID-19. USAID надає підтримку країнам, які постраждали від COVID-19. 

Агентство працює безпосередньо з урядами, багатосторонніми організаціями, 

громадськими організаціями, приватним сектором та іншими організаціями, які 

реагують на місцях для боротьби з небезпечним збудником. Сюди входить 

догляд за постраждалими та оснащення місцевих громад інструментами, 

необхідними для боротьби з COVID-19. США надали більше 1 мільярда доларів 

для боротьби з COVID-19, демонструючи роль США як світового лідера 

включно у боротьбі з пандемією
9
. 

 

2.2. Вплив COVID-19 на освіту та відповідь світової спільноти 

За даними ЮНЕСКО закриття закладів освіти мають серйозні соціальні та 

економічні наслідки для мільйонів сімей, передусім з низьким соціальним 

статусом. До ключових з них віднесено
10

: 

 Харчування – багато дітей отримують безкоштовне чи пільгове 

харчування в школах; 

 Догляд – за відсутності організованого догляду за дітьми в школах 

багато батьків вимушені залишати дітей самих, що є небезпечним для 

здоров’я останніх; 

 Економічні втрати – батьки часто вимушені не виходити на роботу, що 

призводить до втрати заробітної платні та економічних втрат для 

держави; 

 Додаткове навантаження на систему охорони здоров’я – оскільки 

жінки складають більшу частину працівників системи охорони 

здоров’я і часто не мають змоги виходити на роботу за необхідності 

догляду за дитиною, в системі охорони здоров’я не вистачає 

працівників. 

Не менш серйозним є переривання навчання, коли діти і молодь, головним 

чином з сімей, які перебувають у складих життєвих обставинах, залишаються 

без можливості особистісного розвитку. Зокрема у документі ОЕСР «A 

Framework to guide education response to COVID-19 Pandemic of 2020», 

зазначається, що обмеження, спричинені нефармацевтичними заходами, 

передусім соціальне дистанціювання, вплинули на освіту на всіх рівнях і 

впливатимуть принаймні декілька місяців, оскільки учні і викладачі не можуть 

фізично зустрічатися в школах і в університетах. Ґрунтуючись на дослідженнях, 

що проведені у США, про літні втрати в навчанні, автори документа 

підкреслюють, що протягом літніх канікул учні втрачають еквівалент одного 

                                                           
9
 NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19). https://www.usaid.gov/coronavirus 

10
 http://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-edu.pdf  

https://www.usaid.gov/coronavirus
http://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-edu.pdf
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місяця навчального року, а втрати знань та вмінь з математики більші ніж з 

читання. Втрати також є більшими в учнів з сімей з меншим рівнем доходу.
11

 

Усвідомлюючи серйозність ситуації, країни світу розпочали трансформацію 

освітнього процесу в режим онлайн. Узагальнюючи опрацьовані матеріали, 

до основних викликів в процесі організації такого навчання нами віднесено: 

 Відсутність/недорозробленість законодавчо-нормативної бази 

трансформації навчального процесу на онлайн платформу; 

 Негнучкість/нешвидкість реагування органів влади, які опікуються 

освітою на центральному, регіональному, місцевому рівнях, на 

зміну реальності та затримання в адаптації змісту 

освіти/навчальних програм (скорочення програм, виокремлення 

основних тем для опрацювання) для проведення онлайн навчання 

вчителями; 

 Відсутність/недостатність високоякісного та сучасного 

навчально-методичного забезпечення (підручників, посібників, 

зошитів); 

 Складність трансформації деяких навчальних предметів/видів 

роботи (особливої практико-орієнтованих, лабораторних)в онлайн 

формат; 

 Неготовність/не достатнє володіння педагогами ІКТ навичками 

для проведення онлайн уроків, так і методик проведення онлайн 

занять;  

 Відсутність технічних можливостей у частини сімей (сучасних 

пристроїв, підключення до Інтернету взагалі та швидко смугового 

доступу до Інтернету); 

 Недостатня сформованість цифрової компетентності та 

мотивації в учнів для участі в онлайн навчанні; 

 Неготовність/непідготовленість батьків надавати своїм дітям 

підтримку в онлайн навчання; 

 Небезпека для здоров’я учнів проведення багато часу перед 

моніторами пристроїв, не відпрацьованість система регуляції 

цього процесу. 

Зокрема за даними опитування, 1247 американських вчителів з різних 

штатів, яке провела комунікаційна платформа для вчителів і батьків ClassTag у 

США з метою з'ясування того, як вчителі початкової та середньої школи 

впроваджують дистанційне навчання, більше 56% респондентів відповіли, що 

відчувають, що «не готові впроваджувати дистанційне навчання». 

Запровадження онлайн навчання стало спільною відповіддю країн світу на 

виклик COVID-19. Слід зазначити, що ще до COVID-19 по всьому світу 

                                                           
11

 https://www.hm.ee/sites/default/files/framework_guide_v1_002_harward.pdf  

https://www.hm.ee/sites/default/files/framework_guide_v1_002_harward.pdf
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спостерігалося стрімке зростання на попит та інвестування в освітні технології: 

глобальні інвестиції в технологію edtech досягали 18,66 млрд. дол. США у 

2019 р., а загальний ринок онлайн-освіти до 2025 р. сягав би 350 мільярдів 

доларів. В умовах пандемії COVID-19 спостерігається ще більше зростання на 

використання віртуального навчання, мовних програм, засобів відео 

конференцій/програмного забезпечення для навчання онлайн. Як результат, 

освіта різко змінилася, помітно зросло електронне навчання, все більше 

викладання здійснюється онлайн та на цифрових платформах. 

Водночас, запроваджені країнами моделі онлайн навчання різняться залежно 

від технічних і фінансових можливостей, так і від загальнодержавного формату 

реагування на пандемію, а також від національних особливостей організації 

освіти в кожній країні. 

Серед базових інструментів онлайн освіти країнами використано
12

: 

Платформи онлайн навчання: 

– Естонія відома в усьому світі тим, що використовує технологічні рішення у 

врядуванні країною, сектор освіти не є винятком. Основним інструментом 

Естонії для дистанційного навчання під час закриття школи є існуюча в країні 

платформа eKool (“e-School”), на якій вже понад 290 000 активних користувачів 

серед батьків, вчителів та учнів; 

– Міністерство освіти Китаю створило всенаціональний централізований 

центр електронного навчання;  

– Освітня платформа Tencent широко застосовується в Китаї з середини 

лютого 2020 р. після того, як уряд Китаю рекомендував чверті мільярду учнів 

відновити навчання через онлайн-платформи. Це призвело до найбільшого 

«інтернет-руху» в історії освіти, де приблизно 730 тис. або 81% учнів шкіл 

відвідували заняття через Інтернет-школу Tencent в Ухані; 

– У Гонконгу (Китай) присутність на онлайн уроках учнів шкіл складає 99%. 

Викладачі використовують технологію веб-камери для спілкування обличчям 

до обличчя, як-от Google Hangouts Meet, Zoom та Microsoft Teams. Це дозволяє 

вчителям проводити уроки в прямому ефірі, а також бачити обличчя своїх 

учнів, тому вони знають, які з них беруть участь, а які – ні. Також в школах 

використовується технологія конференц-дзвінків (conference call technology), 

яка, хоча і не передбачає використання відео, все ж уможливлює задіяти значну 

кількість учасників, оскільки деякі учні, які налаштовані на заняття, відчувають 

себе більш комфортно, беручи участь у аудіо-дзвінках. Деякі школи записують 

уроки та завантажують відео в Інтернеті, щоб учні могли їх самостійно 

переглядати; 

                                                           
12

 Матеаріал узагальнено авторами документа на основі джерела: Center on International Education Benchmarking, 

International Education News http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-

benchmarking/international-ed-news-archive/  

https://ekool.eu/index_et.html
https://cloud.tencent.com/developer/article/1589218
http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/international-ed-news-archive/
http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/international-ed-news-archive/
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– У Канаді в провінції Онтаріо Міністерство освіти розробило новий веб-

сайт для онлайн навчання для учнів середньої школи, на якому 

розміщуватимуться ресурси з математики та читання для Онтаріо. На веб-сайті 

розміщується перелік онлайн-курсів, який розробляє спільно Коледж 

викладачів Онтаріо та Асоціація викладачів в Онтаріо. Також працює веб-сайт 

TVO Mathify, за допомогою якого учні можуть самостійно отримувати 

інформацію та скачувати навчальні матеріали з математики та спілкуватися з 

вчителями Онтаріо; Британська Колумбія інвестувала в ліцензію платформи 

для відео конференцій і спільної роботи Zoom для всіх K-12 державних і 

незалежних шкіл по всій провінції; 

– У Новій Зеландії Міністерство освіти запустило два веб-сайти – «Навчання 

з дому» та «Кі те Ао Mārama», які пропонують ресурси для батьків, 

вихователів, вчителів та керівників закладів освіти, які охоплюють раннє 

навчання, середню та старшу школи. 

– У Сінгапурі «Навчальний простір для учнів» (Student Learning Space 

(SLS)), який було розроблено Міністерством освіти в 2018 р., забезпечує 

онлайн навчання в умовах COVID-19. SLS – це онлайн платформа для 

навчання, яка пропонує високоякісні навчально-орієнтовані матеріали та 

ресурси для дітей і молоді. Доступ до цієї онлайн платформи мають усі учні, 

викладачі та керівники шкіл країни. Ресурсна база платформи постійно 

оновлюється, а наявні матеріали вдосконалюються, щоб відповідати потребам 

учнів та викладачів. Платформа також надає вчителям можливість отримувати 

доступ до методичних матеріалів, розробляти завдання на основі підручників та 

робочих зошитів, а також використовувати відео конференції в режимі 

реального часу для спілкування з учнями та співпраці зі своїми однолітками. 

– В Австралії національний онлайн освітній портал ABC пропонує 4000 

безкоштовних відео та інтерактивних ресурсів, які синхронізовано з 

Національним курикулом. 

– У Південній Кореї започатковано нову платформу «School-On», створену 

Корейською інформаційною службою з освіти та досліджень (KERIS). Ця 

платформа забезпечує керівництво зі створенн та управління онлайн-класами і 

дозволяє вчителям початкових і середніх шкіл по всій країні обмінюватися 

своїми навчальними онлайн-ресурсами. Крім того, KERIS надає можливість 

користуватися цифровими підручниками, які синхронізовано з  курикулумом 

для учнів 3-9 класів, а учні з малозабезпечених сімей отримують пристрої і 

доступ до WiFi. Міністр освіти зазначив, що і без того високий рівень 

використання смарт пристроїв в Кореї і кваліфіковані педагоги – ключові 

сильні сторони при переході системи освіти в режим онлайн. 

До підтримки онлайн навчання долучилися міжнародні 

корпорації/компанії: 

– BBC у Британії запустило 14-тижневу навчальну програму, яка охоплює 

теми/матеріали ключових предметів Національного Курикулуму для дітей від 

https://vle.learning.moe.edu.sg/login
https://www.abc.net.au/
https://www.keris.or.kr/eng/main.do
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5-14 років. Британські телезірки і кращі вчителі країни разом з провідними 

спортивними і культурними партнерами (зокрема, Royal Shakespearе Company), 

створюють уроки, навчальні подкасти, відео; 

– GSX (китайський провайдер онлайн освіти) збільшив кількість 

безкоштовних онлайн курсів на 15 мільйонів порівняно з 2,7 мільйонами 

наприкінці 2019 р., що в три рази більше, ніж роком раніше. Аналогічним 

чином компанія Ai English, яка забезпечує зв’язок учнів в Китаї з англомовними 

вчителями в Австралії, збільшила кількість своїх учнів на 33 %: з 30 000 учнів 

наприкінці 2019 р. до 40 000 на початку березня 2020 р; 

– В Індії у відповідь на значний попит багато навчальних платформ 

пропонують безкоштовний онлайн доступ до своїх послуг, включаючи такі 

платформи, як BYJU’s, яка зараз є найбільш високо оціненою у світі 

технологією edtech. Після оголошення про безкоштовні «живі уроки» у своєму 

додатку компанія констатувала про збільшення кількості нових учнів, які 

використовують її продукт, на 200%; 

– У Сінгапурі компанія Lark, розширюючи можливості для навчання, 

почала пропонувати вчителям та учням необмежений час для проведення відео-

конференцій, можливості автоматичного перекладу, спільного редагування 

проектної роботи в режимі реального часу та смарт планування календаря; 

– У США вчителям і учням для організації надається безкоштовний доступ 

до великої кількості онлайн платформ, серед яких: 

Linkedin: Безкоштовні 16 навчальних курсів, які дають поради щодо того, 

як залишатися продуктивними, використовувати віртуальні інструменти для 

навчання. 

Amazon: Безкоштовний онлайн доступ до навчальних курсів з 

інформатики у ССША. Розраховано на учнів 6-12 класів та вчителів, які 

дистанційно навчають цю вікову групу. Доступ до цієї навчальної програми 

також можуть отримати батьки. 

McGraw-Hill: Безкоштовні ресурси для позашкільного навчання, щоб 

допомогти вчителям з організацією дистанційного навчання.  

Scholastic: Безкоштовні навчальні ресурси для дітей, їхніх батьків та 

шкільних викладачів.  

Age of Learning: Безкоштовний онлайн доступ до провідного і 

найповнішого цифрового ресурсу раннього навчання дітей віком 2–8 років.  

Epic: Безкоштовний віддалений доступ до платформи для читання для 

вчителів початкових класів та бібліотекарів. Учні мають можливість 

отримати доступ до цифрової бібліотеки, яка містить 35 тисяч книг, 

аудіокниг, відеороликів та вікторин. Завдяки платформі вчителі та 

бібліотекарі можуть залишатися на зв’язку зі своїми учнями та 

контролювати навчальний процес.  

http://gsx.investorroom.com/
https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/byjus-adds-free-live-classes-for-students-amidst-covid-19-lockdown/articleshow/74971274.cms
https://www.larksuite.com/
https://www.linkedin.com/learning/paths/remote-working-setting-yourself-and-your-teams-up-for-success
https://edhesive.com/amazon/free_access
https://www.mheducation.com/prek-12/explore/remote-learning.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://www.ageoflearning.com/
https://www.getepic.com/learn/freeremotestudentaccess/
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ClassTag: Доступна безкоштовна платформа для спілкування, яка 

допомагає школам спілкуватися зі своїми учнями. Програмне забезпечення 

надсилає повідомлення через SMS, електронну пошту, додатки та Інтернет 

та автоматично переводить їх на одну з 55 мов. Платформа також може бути 

використана для розміщення відео, завдань та інших ресурсів для доступу 

учнів з дому та дозволяє користувачам проводити віртуальні уроки за 

допомогою інструмента для відео конференцій.  

Listenwise: Вільний доступ до платформи, яка підтримує дистанційне 

навчання, дозволяє вести графік присутності учнів, складати спеціальні 

письмові завдання та вікторини. Надає можливість дистанційно навчатися до 

кінця навчального року або до того, як школа знову відкриється.  

Avid: Безкоштовні тимчасові ліцензії до продуктів Media Composer / 

Ultimate, Pro Tools, Pro Tools / Ultimate and Sibelius / Ultimate учням та 

викладачам загальноосвітніх та музичних шкіл.  

JetBrains: Безкоштовна навчальна платформа для учнів, які навчаються 

програмуванню.  

Cengage: Безкоштовний доступ для вчителів та учнів до каталогу 

електронних книг, онлайн-курсів, навчальних інструментів тощо.  

Kahoot!: Вільний доступ для вчителів до платформи з контентом для 

ігрового навчанням. Платформа співпрацює з DragonBox, виробником 

додатків для вивчення математики та Poio – для навчального читання. 

Babbel: Платформа для вивчення мови за допомогою передових 

технологій пропонує безкоштовний місяць вивчення мови для всіх учнів, 

школи яких закриті на карантин. 

Scribd: Безкоштовно протягом 30 днів мільйони електронних книг, аудіо 

книг, статей журналів та багато іншого доступні кожному. 

Powtoon: Безкоштовний доступ для всіх вчителів, освітян та шкіл до кінця 

навчального року. Компанія Powtoon пропонує анімаційне програмне 

забезпечення для підтримки дистанційного навчання; 

Використання телебачення і радіомовлення для навчання: 

– У Китаї створено спеціалізований телевізійний канал для проведення 

телевізійних уроків для учнів початкових класів; у Шанхаї уроки для учнів 

початкової школи транслюються по громадському телебаченню щодня, учні 

використовують програмний додаток для отримання завдань і спілкування зі 

своїми вчителями; 

– У Канаді провінція Онтаріо співпрацює з Телебаченням Онтаріо для 

організації навчання для молодших учнів. Телебачення Онтаріо покликано 

забезпечити трансляцію уроків для дітей, починаючи з дитячого садка до 6 

класу школи. Телебачення Онтаріо також надає доступ до каналів YouTube, 

пропонуючи уроки (та ігри) з STEM освіти і формування грамотності учнів, 

https://home.classtag.com/schoolwide-demo/
http://blog.listenwise.com/2020/03/listenwise-support-for-schools-affected-by-the-coronavirus/?_ga=2.61710639.2044891852.1584514435-1350255813.1584514435
https://www.avid.com/covid-19
https://www.jetbrains.com/education/
https://www.cengage.com/help/covid-19/?q=covid-19.html
https://kahoot.com/access-kahoot-premium-for-free/
https://www.babbel.com/en/magazine/babbel-free-month-for-students-terms-conditions
https://blog.scribd.com/home/2020/3/17/a-letter-from-the-scribd-ceo-to-our-community
https://www.powtoon.com/
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такі програми синхронізовано з курикулумом, що затверджений на рівні 

провінції Онтаріо; 

– Австралійська радіо корпорація транслює освітні шоу і міні-уроки з 

середини квітня для учнів початкових класів вранці та для учнів середніх шкіл 

у другій половині дня. 

Використання бібліотек для проведення навчання: 

– В Канаді провінція Альберта використовує для навчання свою бібліотеку 

Інтернет-ресурсів LearnAlberta, яка каталогізує понад 40 000 ресурсів, уроків, 

довідників та повних курсів для учнів та вчителів за класами та предметами. 

Бібліотека постійно оновлюється, а в умовах пандемії збагатилася новими 

матеріалами в умовах переходу закладів освіти на онлайн навчання; 

Міністерство освіти Британської Колумбії в Канаді запровадило ініціативу, 

спрямовану на підтримку онлайн-навчання через інвестиції в розмірі 3 млн. 

канадських доларів (2,15 млн. доларів США) у бібліотеки провінцій для 

підвищення їх цифрової ємності; 

Багато країн запровадили комплексний підхід до організації навчального 

процесу в умовах пандемії COVID-19, поєднуючи онлайн навчання з іншими 

традиційними інструментами: 

– У Новій Зеландії за результатами моніторингу Міністерства освіти щодо 

технічних можливостей сімей для організації онлайн навчання дітей вдома, 

учням, які не мають доступу до Інтернету, доставляються друковані копії 

ресурсів. Батькам та опікунам дітей рекомендують звернутися до школи, щоб 

вчителі надали допомогу з навчальними ресурсами; 

– У Фінляндії більшість шкіл залишалося закритими до 13 травня. 1-3 класи 

початкових шкіл були відкритими для дітей працівників, які забезпечують 

життєдіяльність країни, іншим батькам рекомендувалося залишати своїх дітей 

вдома; 

– Міністерство освіти Південної Кореї розробило спеціальну програму для 

першокласників, яка комбінує телевізійні програми державної освітньої 

системи мовлення (EBS), роздаткові матеріали та підручники для шкіл, 

призначені для письма, малювання і математики. Вчителі планують 

відслідковувати успішність і відвідування своїх учнів за допомогою текстових 

повідомлень батькам; 

– У Китаї уряд орієнтований на урізноманітнення форматів навчання з 

метою пом’якшення впливу на широкосмугові мережі, якими мільйони учнів 

користуються одночасно, а також запобіганню надмірним зусиллям учнів 

напружувати зір. Навчальні матеріали, які транслюються онлайн та 

розміщуються на електронних платформах, синхронізовано з національними та 

муніципальними курикулами. Вчителі та батьки також можуть отримати доступ 

до рекомендацій щодо використання онлайн матеріалів; 

http://www.learnalberta.ca/


© Відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України: О. Локшина, О. Глушко, А. Джурило, С. Кравченко, 

Н. Нікольська, М. Тименко, О. Шпарик, 2020 

 

13 

 

– У США деякі шкільні округи формують унікальні партнерські стосунки, 

як, наприклад, Лос-Анджелеський об’єднаний шкільний округ та PBS SoCal / 

KCET, пропонуючи окремі місцеві канали телебачення про трансляції 

навчальних занять, збагачуючи цей підхід запровадженням цифрових варіантів 

такого навчання. 

Важливою складовою відповіді країн на COVID-19 в освіті стало 

виділення цільового фінансування на придбання і забезпечення 

комп’ютерами, цифровими пристроями та доступом до Інтернету 

здобувачів освіти, передусім з малозабезпечених сімей: 

– Уряд Нової Зеландії оголосив про виділення фінансової підтримки у 

розмірі 87,7 млн. новозеландських доларів (53 млн. доларів США) для 

забезпечення учнів інструментами та ресурсами для навчання вдома з моменту 

початку дистанційного навчання з 15 квітня та після весняних канікул. 

Ініціатива спрямована на те, щоб допомогти учням з малозабезпечених сімей 

підключитися до Інтернету та цифрових пристроїв, надати друковані копії 

навчальних матеріалів, фінансувати телевізійний освітній контент і 

започаткувати більше онлайн ресурсів для батьків; 

– Відсутність досвідчених вчителів в сфері ІТ у поєднанні з відсутністю 

підключення до Інтернету і комп’ютерів у багатьох сім’ях в Японії спричинили 

ситуацію, коли державні школи стали протидіяти переходу на онлайн навчання. 

Проблему дистанційного навчання Японія планувала вирішити через 

національний розподіл ноутбуків і планшетів до 2023 р. В умовах пандемії 

Уряд оголосив про намір прискорити терміни реалізації цього проекту. Тим 

часом, розрив між приватними і державними школами у забезпечення ІКТ може 

збільшитися під час пандемії, тому що багато приватних шкіл почали готувати 

варіанти онлайн навчання вже у лютому. Японія планує відкрити шкільні 

комп’ютерні класи для учнів, у яких немає цифрових технологій/пристрою або 

підключення до Інтернету вдома; 

– Міністерство освіти Сінгапуру надало учням близько 3300 ноутбуків і 

планшетів, а також обладнання для доступу до Інтернету. Корпоративні 

спонсори також надають безкоштовне широкосмугове підключення учням з 

сімей з низькими доходами. Крім того, учні, яким не вистачає підтримки сім’ї, 

можуть ходити в школу, щоб користуватися комп’ютерами і виходити в 

Інтернет, перебуваючи під наглядом своїх вчителів. Міністерство освіти має 

намір співпрацювати з Міністерством соціального та сімейного розвитку і 

партнерами з громад з метою надання фінансової та іншої підтримки сім’ям з 

низькими доходами протягом цього періоду; 

Не менш важливим є пряма фінансова підтримка малозабезпечених 

сімей урядами та співпраця з батьками: 

– Уряд Австралії проголосив, що приблизно мільйон сімей в країні 

отримають доступ до безкоштовних форм догляду за дітьми дошкільного віку у 
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відповідь на спалах коронавірусу. Відповідно до плану, який має назву «Пакет 

допомоги дітям в галузі дошкільної освіти», сектор отримає 1,6 мільярда 

австралійських доларів (974 мільйона доларів США) протягом наступних трьох 

місяців. Пріоритет буде відданий працюючим батькам, батькам, старші діти 

яких також відвідують центри дошкільної освіти, та малозабезпеченим сім’ям; 

– Міністерство освіти Фінляндії зобов’язує вчителів ставитися до учнів, які 

не з’являються для дистанційного навчання, як до таких, що прогулюють 

заняття. Від вчителів очікується налагодження співробітництва з батьками 

учнів, які не відвідують онлайн навчання, з метою роз’яснення важливості 

такого навчання.  

Важливим висновком в умовах пандемії коронавірусу є необхідність 

швидкого реагування урядів/міністерств освіти/органів влади, які 

опікуються освітою на регіональному/локальному рівнях, на ситуацію, яка 

склалася.  

Першочерговими питаннями, які слід розглядати, є: запровадження 

додаткового фінансування, адаптація змісту освіти 

(національних/регіональних курикулумів, освітніх програм, посібників та 

підручників) до нових умов, підтримка учнів з малозабезпечених сімей та 

дітей з особливими потребами, співробітництво з батьками, з приватними 

структурами, передусім провайдерами Інтернет послуг та з медіа. 

 

Рекомендації міжнародних організацій щодо протидії COVID-19 в освіті 

Рекомендації ОЕСР з розгортання навчання в умовах COVID-19
13

: 

 Створіть робочу групу або координаційний комітет, який матиме 

повноваження на розроблення й реалізацію освітніх відповідей на 

пандемію COVID-19. За можливості забезпечте, щоб члени робочої групи 

були представниками різних одиниць системи освіти та шкільних мереж і 

представляли важливі й різноманітні напрями для інформування про їхню 

роботу, наприклад, навчальні програми різних департаментів, підготовку 

вчителів, інформаційні технології, представників вчителів, представників 

батьків, учнів, представників промислового сектору, коли це доречно. 

 Розробіть графік та засоби частої та регулярної комунікації між членами 

робочої групи протягом періоду, коли буде діяти соціальне 

дистанціювання. 

 Визначте принципи, які лежатимуть в основі стратегії. Наприклад, захист 

здоров'я учнів та персоналу, забезпечення академічного навчання та 

надання емоційної підтримки учням та вчителям. Ці принципи дозволять 

зосередити увагу на ініціативах, які потрібно здійснити, і допоможуть 

впорядкувати час та інші обмежені ресурси. 

                                                           
13

 https://www.hm.ee/sites/default/files/framework_guide_v1_002_harward.pdf 

https://www.hm.ee/sites/default/files/framework_guide_v1_002_harward.pdf
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 Розробіть механізми координації з органами охорони здоров’я, щоб 

заходи з питань освіти синхронізувалися з питаннями охорони здоров’я 

та сприяли просуванню цілей та стратегій охорони здоров'я, наприклад, 

навчання учнів, батьків, вчителів та персоналу необхідності соціального 

дистанціювання. 

 Переорієнтуйте мету курикулуму з урахуванням існуючих реалій, коли 

механізми отримання навчальних результатів зруйновано. Сформулюйте, 

що потрібно вивчити в період соціального дистанціювання. 

 Визначте доцільність використання варіантів для відновлення часу 

навчання після закінчення періоду соціального дистанціювання, 

наприклад, інтенсивний період перед початком нового навчального року. 

 Визначте засоби надання освітніх послуг. Коли це можливо, вони повинні 

враховувати онлайн навчання, оскільки це забезпечує найбільшу 

універсальність та можливість взаємодії. Якщо не всі учні мають 

обладнання та зв’язок, шукайте шляхи, щоб забезпечити таких учнів всім 

необхідним. Дослідіть партнерські стосунки з приватним сектором та 

громадою з метою забезпечення ресурсами (обладнанням та зв’язком). 

 Чітко визначте ролі та очікування для вчителів, щоб ефективно керувати 

та підтримувати навчання учнів у новій ситуації за допомогою 

безпосереднього («обличчя до обличчя») навчання, де це можливо, або 

керівництва для самостійного навчання. 

 Створіть веб-сайт для спілкування з вчителями, учнями та батьками щодо 

цілей курикулуму, стратегій, запропонованих заходів та додаткових 

ресурсів. 

 Якщо стратегія онлайн навчання не є можливою, розробіть альтернативні 

шляхи забезпечення учнів освітніми послугами, що може включати 

телевізійні програми, якщо можливе партнерство з телевізійними 

станціями, подкасти, радіопередачі та навчальні комплекти в цифровій чи 

паперовій формі. Дослідіть можливе партнерство з громадськими 

організаціями та приватним сектором для реалізації цієї стратегії. 

 Забезпечте адекватну підтримку найбільш вразливих учнів та сімей під 

час реалізації плану альтернативної освіти. 

 Посилюйте комунікацію та співпрацю між учнями для сприяння 

взаємному навчанню та добробуту. 

 Створіть механізм своєчасного професійного розвитку для вчителів та 

батьків, щоб вони мали можливість підтримувати учнів за новою 

методикою навчання. Створіть умови, які сприятимуть співпраці вчителів 

та професійних спільнот, а також підвищать автономію вчителів. 

 Визначте відповідні механізми оцінювання учнів за необхідності. 

 Визначте відповідні механізми переходу до наступного освітнього рівня 

та завершення навчання. 
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 За необхідності перегляньте нормативно-правову базу в такий спосіб, 

щоб зробити онлайн освіту та інші способи навчання можливими, та, 

таким чином, підтримати автономію та співпрацю вчителів. Сюди 

входить надання кредиту шкільного дня на дні, в які проводиться 

навчання за альтернативними навчальними планами (день навчання у 

школі зараховувався за день дистанційного навчання). 

 Кожна школа повинна розробити план безперервності діяльності. Для 

підтримки шкіл органи освіти можуть надати приклади планів в інших 

школах. 

 Якщо школа забезпечує харчування учнів, то розробіть альтернативні 

способи доставки їжі учням та їхнім сім'ям. 

 Якщо школа надає інші соціальні послуги такі, як підтримка психічного 

здоров’я, розробіть альтернативні форми забезпечення. 

 Школи повинні розробити систему спілкування з кожним учнем і форму 

щоденної реєстрації кожного учня. Можливо, у вигляді текстів від 

вчителів, якщо батьки мають доступ до мобільних телефонів. 

 Школи повинні розробити механізми щоденного зв'язку з вчителями та 

працівниками школи. 

 Школи повинні надавати інструкції учням і їхнім родинам щодо 

безпечного використання екранного часу та онлайн інструментів для 

збереження благополуччя учнів та їх психічного здоров'я, а також 

забезпечувати неповнолітнім захист від онлайн загроз. 

 Визначте інші шкільні мережі чи системи та створіть форми регулярного 

спілкування з ними для обміну інформацією про ваші потреби та підходи 

щодо їх вирішення з метою обопільного навчання, як спосіб сприяння 

швидкому вдосконаленню навчання в нових умовах. 

 Переконайтеся, що керівники шкіл отримують фінансову, матеріально-

технічну та моральну підтримку, якої вони потребують для досягнення 

успіху. 

 Розробіть комунікаційний план. Складіть мапу ключових контактів та 

ключових повідомлень для підтримки реалізації освітньої стратегії під 

час екстреної ситуації та переконайтеся, що вони ефективно 

транслюються через різні канали. 

 

Рекомендації ОЕСР щодо протидії COVID-19 в освіті
14

 

Розвиток потенціалу 

Більшість планів надзвичайних ситуацій включають: інформацію та 

навчання щодо вірусу COVID-19 (наприклад, США, Франція, Італія); навчання 

вчителів та директорів шкіл працювати віддалено (наприклад, Китай, Італія, 
                                                           
14

 Education Responses to COVID-19: Embracing Digital Learning and Online Collaboration https://read.oecd-

ilibrary.org/view/?ref=120_120544-8ksud7oaj2&title=Education_responses_to_Covid-

19_Embracing_digital_learning_and_online_collaboration 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=120_120544-8ksud7oaj2&title=Education_responses_to_Covid-19_Embracing_digital_learning_and_online_collaboration
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=120_120544-8ksud7oaj2&title=Education_responses_to_Covid-19_Embracing_digital_learning_and_online_collaboration
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=120_120544-8ksud7oaj2&title=Education_responses_to_Covid-19_Embracing_digital_learning_and_online_collaboration
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Велика Британія); розгортання онлайн-класів (наприклад, Китай); а також 

створення та підготовка робочих груп радників та вчителів для підтримки 

батьків та учнів (наприклад, США).  

Використання онлайн-платформ під час закриття шкіл та 

університетів 

В умовах закриття закладів освіти слід мобілізувати різні форми Інтернет-

освіти та освітніх ресурсів. Країни повинні використовувати свої вже 

розроблені дистанційні курси в Інтернеті, коли це можливо, заохочувати 

компанії з навчальних технологій робити їхні ресурси доступними, 

диверсифікувати способи надання освітніх послуг залежно від віку і 

можливостей та заохочувати викладачів до співпраці; 

 Використовувати існуючі онлайн-платформи дистанційного 

навчання; 

 Розробити нові онлайн навчальні платформи (віртуальні аудиторії); 

 Налагодження партнерства з приватними освітніми платформами; 

 Співпраця на міжнародному рівні для об'єднання наявних онлайн 

освітніх ресурсів; 

 Використовувати всі необхідні електронні засоби (наприклад, 

потокове телебачення – для молодших школярів та країн зі слабкою 

економікою); 

 Надати вчителям можливості цифрового навчання. 

Виклики впровадження 

Навчання та співпраця в онлайн середовищі може бути не надто 

природною як для викладача так і для учня. З огляду на це розробники 

освітньої політики повинні розглянути можливості: 

 Збалансувати цифрове та не-цифрове навчання; 

 Тримати пульс на емоційному здоров’ї учнів (контекст вірусу та 

закриття шкіл може бути неспокійним та дезорієнтуючим для учнів; 

потрібно шукати рішення, щоб забезпечити зв'язок, взаємодію та 

підтримку дітей та їхніх сімей, особливо в умовах невизначеності); 

 Доступу до цифрових пристроїв (учні мають більше шансів 

отримати доступ до смартфонів, ніж до ноутбуків); уряди держав 

можуть арендувати ноутбуки або надавати альтернативні ресурси 

(друковані робочі буклети) (наприклад, Велика Британія, Японія); 

 Управління доступом до ІТ-інфраструктури (для деяких регіонів 

одночасне підключення учнів до цифрової інфраструктури може 

стати великою проблемою, оскільке це може вплинути на стабільне 

функціонуваня інших життєвонеобхідних систем, тому для таких 

країн мають бути введені часові рамки доступу). 
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Рекомендації ЮНЕСКО з проведення онлайн навчання
15

 

 Оцініть можливості учнів, викладачів та інфраструктури для 

запровадження ондайн навчання з використанням технологій; 

 Вивчіть різні варіанти інструментів онлайн навчання, в тому числі: 

віртуальні онлайн уроки, які завантажуються, мобільні телефони та 

соціальні мережі, радіо і телевізійні програми, останні є особливо 

корисними для молодших школярів);  

 Визначіть пріоритетні предмети/освітні галузі/теми та знання/вміння, які 

будуть оцінюватися в контексті складання учнями 

національних/державних/випускних/вступних іспитів; 

 Навчіть вчителів механізму залучення всіх учнів до онлайн навчання 

через інструменти дистанційного навчання; 

 Застосовуйте комбіновані підходи до організації навчання та уважно 

добирайте додатки і платформи, оскільки не всі інструменти адаптовано 

до навчання учнів; 

 Використовуйте інструменти, які сумісні зі смартфонами, оскільки вони є 

більш доступними для великої кільності здобувачів освіти; 

 Започатковуйте співробітництво з теле- та радіокомпаніями, щоб знизити 

оплату або отримати безкоштовний доступ до їхніх ресурсів /сайтів; 

 Створюйте віртуальні спільноти практик вчителів та учнів для спільного 

вирішення освітніх питань; 

 Забезпечте доступність освітніх послуг для учнів зі спеціальними 

потребами. 

 

2.3. Вихід з карантину: досвід країн світу
16

 та рекомендації 

міжнародних організацій 

До спільних викликів, з якими стикаються країни зарубіжжя в умовах 

виходу з карантину, слід віднести: 

– невизначеність майбутнього (невідомо, в якій ситуації з COVID-19 

опиниться світ восени); 

– відсутність аналогічного попереднього досвіду виходу з карантину.  

В цих умовах країни шукають адекватні відповіді з урахуванням 

масштабів поширення COVID-19 на їх територіях, чинного законодавства, 

фінансових можливостей. 

Ключовим питанням, яке турбує владу і громадськість, є забезпечення 

рівного доступу до освіти усіх дітей шкільного віку, оскільки в умовах 

                                                           
15

 1.COVID-19 Educational Disruption and Response. (2020) (n.d.). General format. Available at: 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse; 2. Crisis-sensitive educational planning. In: UNESCO COVID-19. 

Education Response. Education Sector issue notes, Issue noten № 2.4 – April 2020. Available at: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373272  
16

 http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/round-up/  

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373272
http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/round-up/


© Відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України: О. Локшина, О. Глушко, А. Джурило, С. Кравченко, 

Н. Нікольська, М. Тименко, О. Шпарик, 2020 

 

19 

 

карантину розрив між учнями з різних верств населення у такому доступі 

значно збільшився. 

Серед ініціатив в рамках процедур виходу систем освіти з карантину 

на особливу увагу заслуговують: 

– розроблення комплексних сценаріїв реалізації навчання, які 

поєднують заняття в класах та онлайн навчання вдома; 

– розроблення декількох (запасних) сценаріїв у разі погіршення ситуації 

з COVID-19; 

– диференційований підхід до організації навчання на різних рівнях 

освіти (початкова, середня, старша школа); 

– виділення цільового фінансування на придбання ІКТ, передусім для 

учнів з малозабезпечених сімей; 

– запровадження і дотримання в школах протиепідемічних вимог;  

– скорочення тривалості літніх канікул. 

 

Австралія 

Департамент освіти штату Новий Південний Уельс в Австралії планує 

проведення оцінювання рівня знань учнів після закінчення карантину, 

передусім тих, хто не брав участь в онлайн навчанні. Метою такого оцінювання 

є отримання інформації щодо потреб учнів у додаткових заняттях. Планується 

запровадження додаткових занять для учнів з сімей з низьким соціальним 

статусом, передусім для молодших школярів. 

Естонія 

У деяких естонських школах оголосили про плани перенести початок 

навчального року з 1 вересня на 15 серпня. Метою цього є намагання влади і 

суспільства отримати більше часу для подолання прогалин у знаннях учнів, що 

з’явилися з моменту запровадження карантину в середині березня. Вчителі 

працюють над виявленням цих прогалин з травня, коли школам було дозволено 

відкриватися для невеликих груп учнів. Міністерство освіти рекомендувало 

вчителям використати решту поточного навчального року для того, щоб 

запросити учнів, які не брали участь в онланй навчанні, до школи для 

оцінювання рівня знань, а з учнями (як і з їхніми батьками/опікунами), які не 

з’явилися, провести віртуальну бесіду.  

Канада 

Оприлюднений проект плану відкриття шкіл у Квебеку восени цього року 

передбачає декілька варіантів організації навчального тижня, які включають як 

перебування учнів у школі цілий день, так і впродовж декількох годин. 

Планується, що учні початкових шкіл будуть відвідувати школу два/три дні на 

тиждень впродоваж декількох годин. Учні старших класів зможуть відвідувати 

заняття один раз в три дні. Відвідування шкіл буде обов’язковим в будь-якому 
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сценарії, і всі учні, коли залишатимуться вдома, повинні будуть слідувати 

правилам навчання на дому.  

Нідерланди 

Рада з питань освіти – вищий дорадчий орган Міністерства освіти, 

культури та науки в Нідерландах – рекомендує Міністерству зосередитися 

передусім на вирішенні ключових проблем в освіті, які були загострені 

пандемією. Рада рекомендувала Міністерству інвестувати у: ліквідацію нестачі 

вчителів; зменшення нерівності освітніх можливостей; удосконалення навичок 

читання учнів; покращення можливостей випускників шкіл з отримання роботи 

або продовження навчання. Не менш важливим проголошено віднаходження 

альтернативних способів складання національних іспитів в умовах форс 

мажорних ситуацій на кшталт пандемії COVID-19, щоб їх не потрібно було 

скасовувати, як це сталося цього року. У своїх рекомендаціях Рада також 

зосередилася на питаннях рівного доступу, який викликає серйозне 

занепокоєння в умовах закриття шкіл через розбіжності у доступі школярів до 

ІКТ та підтримці онлайн навчання дорослими.  

Південна Корея 

Департамент освіти Сеула наголошує, що пандемія коронавірусу 

спричинила «революцію» в освіті в Кореї – «у майбутньому освіта буде 

поєднувати як навчання в класах, так і онлайн освіту. Пандемія COVID-19 лише 

інтенсифікувала вимогу сучасності щодо активного запровадження онлайн 

навчання». Влада наголошує, що онлайн освіта може погіршити нерівність 

доступу до освіти, підкреслюючи, водночас, багато переваг онлайн навчання – 

індивідуальний підхід, спілкування «педагог-учень» тощо.  

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 

Англія 

Прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про національний план 

відкриття шкіл в Англії, який характеризується етапністю, починаючи з 1 

червня. Спочатку відновиться робота закладів дошкільної освіти, потім заняття 

для першого і шостого класів шкіл, пізніше – для інших початкових класів. 

Учні 10-х і 12-х класів, які готуються до складання іспиту GCSE і A- level, 

також повернуються до школи в цьому 2019-2020 н.р. 

Уряд Великої Британії працює над зменшенням розриву в отриманні 

рівного доступу до освіти всіх дітей шкільного віку, який збільшився в умовах 

закриття шкіл у зв’язку з коронавірусом. З цією метою планується відкриття 

літніх шкіл для підтримки учнів з неблагополучних сімей. У дослідженні, що 

було проведено Foundation Endowment, наголошено, що призупинення роботи 

шкіл у зв’язку з пандемією, може знищити більше десять років прогресу у 

подоланні розриву в навчальних досягненнях між учнями. Окрім того, у 
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суспільстві та владі існує занепокоєння, що не всі школи відкриються у вересні, 

а це залишить учнів без навчання ще мінімум на півроку й більше. З іншого 

боку, представники профспілок попереджають про важливість надання учням 

відпочинку впродовж літа, акцентуюючи увагу на необхідності індивідуального 

розвитку дітей, підтримці їх самореалізації. 

Шотландія 

Школи Шотландії, які зачинені з середини березня, відкриваються 11 

серпня, а це на тиждень раніше, ніж заплановано. Учні будуть комбінувати 

навчання в класах та вдома. В класах учні будуть сидіти на відстані не менше 

шести футів один від одного, прибуття їх до школи та від’їзд додому буде 

поетапним. Для забезпечення соціальної дистанції деякі школи приєднають 

інші громадські будівлі, такі як бібліотеки та зали громад, у деяких випадках 

школи зможуть короткостроково арендувати приміщення бізнесових структур. 

Для того, щоб підготуватися як до класної, так і до онлайн форм навчання, 

вчителі повернуться до роботи у червні; деяких вчителів, які вийшли на пенсію, 

можуть попросити також повернутися до роботи. Уряд Шотландії інвестує 9 

мільйонів фунтів стерлінгів (11,4 мільйонів доларів США) на придбання 25 000 

ноутбуків/планшетів з доступом до Інтернету для учнів з сімей зі складним 

фінансовим становищем. 

Японія 

47 префектур Японії відкривають школи у червні. Регіональні плани 

відкриття шкіл включають заходи безпеки: обов’язкові/необов’язкові дні для 

відвідування, розподіл занять на ранкові та денні, скорочення перебування 

учнів в школі до трьох годин. Деякі міські школи розпочинають ранкові заняття 

пізніше для того, щоб учні уникали скупчень в громадському транспорті в 

години пік. У державних школах Японії онлайн навчання під час карантину не 

проводилося з огляду на побоювання, що воно не буде організовано на 

належному якісному рівні для всіх учнів. Тепер, в умовах послаблення 

карантину шкільні ради прагнуть надолужити згаяний час за рахунок 

скорочення на половину (з 40 до 20 днів) літніх канікул. Деякі шкільні ради 

розглядають можливість проведення обов’язкових занять по суботах. 

Після відкриття шкіл шкільний день японських учнів розпочинається з 

перевірки температури тіла та звітів про стан здоров'я, підписаних батьками. 

Маркування при вході в школу та у загальних приміщеннях позначає безпечну 

відстань для стояння в черзі, прийняття їжі в столових. Незважаючи на 

обмеження, учні раді знову бути серед своїх однолітків та на заняттях. Тим 

часом, щоб підготуватися до можливої другої хвилі COVID-19, уряд Японії 

рекомендував державним школам підготуватися до онлайн-занять для того, 

щоб учні могли продовжувати навчання, у разі, якщо школи знову закриються.  
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Рекомендації ЮНЕСКО з відкриття шкіл
17

 

 Координація: потрібно визначити, хто очолить керівництво 

післякризовою ситуацією в школі. Зверніть увагу на такі питання: 

 коли школа знову відкриється, за яких умов, та як інформувати 

учнів, батьків та вчителів? 

 як працювати в кризовій ситуації, щоб забезпечити поступовий 

перехід від онлайн навчання до навчання у класі? 

 як реалізовувати управління школою, особливо в контексті 

взаємодії партнерів, наприклад, партнерство з приватним сектором 

та благодійними організаціями, як забезпечити участь громад та 

покращити підзвітність? 

 Планування: Необхідно провести аналіз ситуації, щоб визначити вплив 

пандемії на освіту, наприклад, на здоров'я та безпеку учнів, втрати 

навчального часу, результати навчання, пропущені іспити, проблеми 

нерівного доступу до онлайн навчання. Важливо підготувати плани на 

випадок надзвичайних ситуацій на шкільному, районному, регіональному 

та національному рівнях, включаючи визначення пріоритетів та 

розроблення стратегій, моніторинг і фінансування. Важливо провести 

консультації з ключовими зацікавленими сторонами. Основні дії для 

швидкої оцінки представлено нижче.  

 Визначити стратегії та дії, як на національному, так і на шкільному 

рівні, щоб пом'якшити вплив та усунути прогалиниЇпроблеми, 

консультуючись із зацікавленими сторонами в освіті та з інших 

секторів:  

 Забезпечити плавний перехід від онлайн навчання до навчання в класі;  

 Адаптувати навчальний план та умови навчання, щоб забезпечити 

досягнення ключових цілей навчання на навчальний рік та сприяти 

використанню більш практичних підходів до навчання, таких як 

навчання на основі проектів;  

 Запровадити цільові програми з прискореного навчання або скоротити 

навчальний період; 

 Адаптувати календар та контент іспитів / оцінювання;  

 Забезпечити професійну підтримку вчителів, яким потрібно гнучко 

адаптувати методи навчання;  

 Визначити стратегії для подолання прогалин у навчанні, особливо 

серед уразливих груп, та зменшення нерівностей, які могли бути 

загострені під час карантину. Це може включати додаткові 

навчальні/репетиторські/позашкільні/неформальні заходи. 

                                                           
17

 1.COVID-19 Educational Disruption and Response. (2020) (n.d.). General format. Available at: 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse; 2. Crisis-sensitive educational planning. In: UNESCO COVID-19. 

Education Response. Education Sector issue notes, Issue noten № 2.4 – April 2020. Available at: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373272  

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373272
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 Оцінювання. Швидка оцінка інфраструктури, людських, технічних та 

фінансових ресурсів; стан здоров’я, мотивацію педагогів.   

 Оцінити стан фізичного та психічного здоров’я педагогів. 

Передбачити перерозподіл навантаження у разі звільнення, 

оскільки вчителі можуть прийняти рішення покинути постраждалі 

райони/території; 

 Оцінити стан шкільної інфраструктури, включаючи потенційну 

потребу в реконструкційних роботах та ресурсах, включаючи 

дезінфекцію. Це було б особливо необхідно у випадках, коли школи 

використовувалися для інших цілей у період карантину;  

 Оцінити стан шкільного здоров’я: наявність санітарно-гігієнічних 

приміщень; медичного обладнання; чистої води, мила, 

дезінфікуючих засобів, термометрів; 

 Наявність та координація ресурсів та способів надання 

психосоціальної підтримки. Йдеться про кваліфікованих лікарів та 

інших фахівців, як-от психологів, шкільних консультантів, 

соціальних працівників. За відсутності спеціалістів необхідно 

визначити координаторів, зазначивши необхідну попередню 

підготовку. Інші варіанти можуть включати співпрацю з 

відповідними місцевими університетами / установами.  

 Пошук та розподіл продовольчих товарів для шкільних програм 

харчування.  

 

Рекомендації ЮНЕСКО щодо коротко- та середньострокових дій, 

спрямованих на відновлення функціонування школи та забезпечення 

неперервності навчання: 

Підтримка здоров’я  

 Забезпечити безпеку учнів по дорозі до школи, щоб мінімізувати ризик 

нового інфікування;  

 Оцінити вплив закриття школи на здоров'я та добробут усієї освітньої 

спільноти, включаючи учнів, викладачів та інший персонал.  

 Забезпечувати медичну просвіту, навчати та поширювати інформацію про 

гігієну, профілактику коронавірусу, миття рук в школі та вдома;  

 Турбуватися про психічне здоров'я та соціально-емоційне самопочуття 

учнів і вчителів. Наприклад, запропонувати психосоціальну підтримку 

учням та викладачам для боротьби з посттравматичним стресом, 

координувати роботу психологів, консультантів, соціальних працівників 

або координаторів.  

 Здійснювати оцінку психічного та фізичного стану жінок, упереджувати 

сексуальне та домашнє насильство й підвищений ризик раннього шлюбу 

та вагітності;  
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 Спілкуватися з громадою, консультуватися з батьками/опікунами для 

підтримки дітей.  

Академічна підтримка  

 Забезпечити мотивацію викладачів;  

 Забезпечити професійний розвиток вчителів у співпраці з навчальними 

закладами для підвищення кваліфікації викладачів;  

 Забезпечити мотивацію учнів. Визначити учнів, яким загрожує 

відрахування зі школи і розпочати кампанію «Повернення до школи». 

Якщо і де необхідно, розглянути можливість запровадження програм для 

мотивації до навчання, мобілізації громади, розширення сфери програм 

шкільного харчування та надання цілеспрямованої підтримки вразливим 

групам учнів;  

 Оцінити наслідки закриття школи на навчальний процес та розглянути 

варіанти коригування навчального плану/курикулуму;  

 Оцінити вплив на навчання та виявити прогалини в знаннях серед учнів, 

зосередивши увагу на вразливих групах;  

 Забезпечити якість, рівність та включення.  

 Визначити нерівності доступу до освіти, враховуючи соціальні 

розбіжності серед учнів, шкіл, домогосподарств чи регіонів;  

 Розглянути питання про варіанти отримання дипломів випускниками, які 

планують вступ до закладів вищої освіти або виходу на ринок праці;  

 Розробити національні, районні та шкільні плани щодо зменшення 

ризиків, орієнтовані на коло ризиків, з якими стикаються шкільні 

громади. 
 

3. ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ 

 

Рекомендації ОЕСР з протидії COVID-19 в освіті
18

 

Довгострокові можливості 

Нинішня хвиля закриття шкіл дає можливість експериментувати та 

просувати нові моделі навчання й нові способи використання часу навчання 

віч-на-віч. 

 Дослідіть різні моделі організації навчання та функціонування 

системи освіти. 

 Надайте можливість вчителям максимально використовувати 

цифрові досягнення. 

 Використовуйте/порівнюйте відмінності всередині країни та між 

країнами, щоб вчитися. 

                                                           
18

 Education Responses to COVID-19: Embracing Digital Learning and Online Collaboration https://read.oecd-

ilibrary.org/view/?ref=120_120544-8ksud7oaj2&title=Education_responses_to_Covid-

19_Embracing_digital_learning_and_online_collaboration 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=120_120544-8ksud7oaj2&title=Education_responses_to_Covid-19_Embracing_digital_learning_and_online_collaboration
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=120_120544-8ksud7oaj2&title=Education_responses_to_Covid-19_Embracing_digital_learning_and_online_collaboration
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=120_120544-8ksud7oaj2&title=Education_responses_to_Covid-19_Embracing_digital_learning_and_online_collaboration
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Рекомендації ЮНЕСКО для протидії COVID-19 в освіті
19

 

Довгострокові дії  
Стійкість системи освіти: 

 Переглянути мету, зміст та реалізацію освіти й навчання та розглянути 

можливі напрями реформи;  

 Переосмислити роль шкіл в аспектах: формування знань, умінь та 

навичок, соціальної функції, зміцнення здоров'я та добробуту;  

 Модернізувати освітню політику та керівні принципи, наприклад, щодо 

онлайн навчання;  

 Поширювати онлайн навчання, включаючи як засоби трансляції, так і 

розвиток контенту.  

 Запровадити механізми координації, моніторингу та комунікації під час 

та після криз;  

 Забезпечити адекватні ресурси для задоволення шкільних гігієнічних 

норм;  

 Створити платформи для обміну досвідом, національних, регіональних та 

міжнародних.  

 Забезпечити, щоб освіта з надзвичайних/кризових ситуацій була 

включена до національних освітніх політик та курикулумів.  

Практичні поради: 

 Визнати безпрецедентну масштабність та глобальний характер кризи.  

 Визначити пріоритетність співпраці всередині, між країнами та 

можливості консультацій з ключовими освітніми й іншими 

зацікавленими сторонами.  

 Сприяти багатогалузевій співпраці, наприклад, серед таких галузей, як 

освіта та охорона здоров'я, а також соціальний сектор, приватний сектор 

та громада.  

 Сприяти навчанню однолітків, обміну досвідом, інформацією, засвоєними 

уроками, а також рішеннями та ідеями.  

 Розбудовувати спільноти практик вчителів.  

 Постійно слідкувати за розвитком ситуації. Це можна робити за 

допомогою моніторингу. 
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