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Нові форми масової комунікації вимагають іншого способу життя і мислення, 

соціального спілкування в інформаційному суспільстві  не оминає це і сферу освіти та 

виховання  [1]. 

Поняття інформатизації (від англ. Informatisation) визначається як "сукупність 

взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-

технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення 

інформаційних потреб громадян і суспільства на основі створення, розвитку і використання 

інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на 

основі застосування сучасної обчислювальної і комунікаційної техніки" [2]. 

Але для вдалого введення цієї системи у склад освітніх технологій необхідно: створити 

в кожному навчальному закладі єдину інформаційну освітню середу, яка б забезпечувала 

узгоджений доступ до інформації і ефективну роботу з нею всім учасникам освітнього 

процесу (адміністрації, педагогам, учням та батькам); організувати інформаційний обмін за 

допомогою електронної пошти та Інтернет між усіма навчальними закладами та районним 

управлінням освіти, розробити та впровадити єдину інформаційно-аналітичну систему; 

розробити систему інформаційних освітніх ресурсів, в тому числі районний освітній портал і 

єдину систему Web-сайтів навчальних закладів [4]. 

Інформатизація є одним із головних напрямів перебудови життя суспільства на основі 

використання достовірного, вичерпного і своєчасного знання у всіх суспільно значущих 

видах діяльності. Інформатизація охоплює три взаємопов'язані складові: медіатизацію (лат. - 

посередник) - удосконалення засобів збирання, збереження і поширення інформації; 

комп'ютеризацію - удосконалення засобів пошуку та оброблення інформації; 

інтелектуалізацію - розвиток здібностей, сприйняття і продукування інформації, тобто 

підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, у тому числі використання засобів 

штучного інтелекту [3]. 

Перехід до формування нового інформаційного укладу життя ставить перед системою 

освіти завдання підготовки людей до життя та діяльності в нових для них умовах 

інформаційного суспільства. Це вимагає зміну підходів до проблеми інформатизації сфери 

освіти. Отже,  в перспективній системі освіти повинні домінувати інформаційні компоненти 
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Верховною Радою України був прийнятий Закон України від 30.03.2020 р. «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», після впровадження якого з’явилася офіційна можливість 

переорієнтувати процес діяльності підприємства на віддалену роботу [1]. 

Дослідження міжнародної аудиторської компанії Deloitte [2] свідчить, що епідемія 

матиме найбільш негативний вплив на можливість обслуговувати клієнтів та споживачів, 

управління бізнесом, обсяги продажів і грошові потоки. До суттєвих ризиків також відносять 

безпеку працівників, складнощі у сфері постачання сировини, відсутність інструментів для 

організації дистанційної роботи. Перед керівниками постав новий виклик у вигляді процесу 

організації дистанційного робочого процесу. Відсутня мотивація співробітників та зниження 

продуктивності праці є основними проблемами віддаленої роботи. 

На думку Маєвської К. Існує декілька основних порад для керівників щодо покращення 

ефективності роботи команди [3]: 

- Необхідно приймати активну роль в процесі пере налаштування роботи команд. Слід 

проводити заходи, які необхідні для збереження функціонування компанії. 

- Піклуватися про різні категорії співробітників в залежності від їх потреб. Наприклад, 

медичне страхування для сім’ї співробітника або надання роботи з психологом для 

самотніх працівників допоможе вам збільшити рівень їх мотивації. 

- Важливим є консультування працівників щодо важливості самоізоляції та методів 

зниження ризику захворювання. 

- Деякі співробітники не знайомі з «цифровою» культурою і не можуть в повній мірі 

виконувати свої обов’язки онлайн. Їм допоможе розробка пам’яток для роботи з 

різними додатками та програмами. 

- Необхідно підтримувати ментальне здоров’я співробітників. Робота з психологами 

може допомогти уникнути депресій серед співробітників. Дієвим способом також є 

заняття з йоги, медитації. 

- Необхідно навчити менеджерів ефективно налаштовувати роботу команди дистанційно, 

надати можливості щодо контролю процесу праці та мотивування працівників. 

- Дотримання трудового законодавства також є важливим аспектом роботи 

підприємства. Доцільним є введення нових посадових інструкцій, які б регулювали 

процес дистанційної діяльності. 

Менеджерам компанії слід опрацювати найскладніші сценарії (наприклад, необхідність 

закриття офісів чи частини виробництва) та заздалегідь підготувати відповідну комунікацію 
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