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Постановка проблеми. Для подальшого розвитку системи 

аграрної освіти України та удосконалення підготовки кадрів для АПК 

широко запроваджується комп'ютеризація навчального процесу. 

Функціонування системи освіти в умовах воєнного стану 

характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, 

інноваційних форм організації освітнього процесу.  

Сфера освіти, як і всі сфери життя суспільства, зазнала сильних 

змін в умовах воєнного стану. Усі ми вчилися та продовжуємо 

вчитися жити в цих нових умовах: хтось – продовжувати здобувати 

освіту, а хтось – працювати. Частина учасників освітнього процесу 

внаслідок загрози життю, бойових дій та тимчасову окупацію окремих 

територій вимушено перемістилася в межах України або за кордон. 

Багато педагогів та здобувачів освіти все ще залишаються на 

тимчасово окупованих територіях. Тому гостро встає питання 

вирішення проблем учасників освітнього процесу із використання 

інструментів комунікації в умовах воєнного стану [1].  

Основні матеріали дослідження. Світовий процес переходу від 

індустріального до інформаційного суспільства, вимагають суттєвих 

змін у освіті. Політика модернізації освітніх систем розвинених країн 

усе більше орієнтується на розвиток дистанційної освіти. Для 

розвитку освітньої системи в Україні необхідно швидкими темпами 

розвивати дистанційну освіту.  

Популярність і затребуваність дистанційного навчання на основі 

інтернет-технологій (e-learning), особливо в системі вищої й 

додаткової професійної освіти, зростають із кожним роком. Це 

пов’язано з економією ресурсів і часу, можливістю отримувати освіту 

без відриву від виробництва, розширенням сфери додаткової, у тому 

числі післядипломної освіти, коли мотивацію учнів формують не 

стільки дипломи й сертифікати, скільки конкретні знання й 

компетенції. 

Стан розвитку дистанційної освіти в Україні на сьогоднішній 

день не відповідає вимогам до інформаційного суспільства, що прагне 

інтегруватись у європейську і світову спільноту. Україна відстає від 

розвинутих країн в застосуванні технологій дистанційного навчання 

при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців 



різних галузей і рівнів. Має місце суттєве відставання 

телекомунікаційних мереж передачі даних, які відзначаються 

недостатньою пропускною здатністю, надійністю зв’язку та його 

низькою якістю. 

Важливим кроком зміцнення освітньої системи в Україні є 

розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для 

закладів вищої освіти. Тривале дистанційне навчання має відбуватись 

із застосуванням спеціальної онлайн-платформи. В межах освітнього 

порталу університету застосовано систему MOODLE (Modular Object 

Oriented Distance Learning Environment) – web-орієнтовану систему, 

яка функціонує в мережі Internet у вигляді web-сайту.  

Сьогодні існують тисячі вебсайтів, десятки соціальних мереж і 

месенджерів. Як серед такого вибору знайти оптимальний варіант 

використання комунікації в закладі? Відповідь доволі проста: 

потрібно чітко визначити свою цільову аудиторію та найефективніші 

канали комунікації з нею. У схемі нижче наведені дані про те, які 

інструменти найкраще підходять для різних цільових аудиторій (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Інструменти комунікацій 

 

Запровадження карантинних обмежень а тепер і воєнний час 

змушує заклади освіти переходити на дистанційне навчання, й попри 

те, що у викладачів вже є неабиякий досвід навчання на відстані, ще й 

досі залишаються питання, які потребують уваги [2, 3]. Це зникнення 

мобільного зв’язку та інтернету на окупованих територіях, обмежений 

доступ до певних сайтів і сервісів, навіть з використанням VPN3, 

блокування доступу до сайтів і месенджерів на окупованих територіях 

України.  

Усе більше людей користуються різноманіттям інструментів 



комунікації. Веб-сайти накопичують та зберігають інформацію. 

Соціальні мережі давно переступили межу розваг та перетворилися на 

окремий віртуальний світ, який пришвидшив темп життя суспільства. 

найбільш популярні сервіси для обміну повідомленнями в Україні - це 

месенджери Viber, Telegram, WhatsApp та Facebook Messenger. 

Ефективність роботи з цими інструментами зростає, якщо 

планувати публікацію контенту. Використання контент-плану в роботі 

з сайтом і соціальними мережами дозволить систематизувати роботу 

та забезпечити якісне охоплення. Інструменти комунікації – це 

сучасні канали спілкування з мешканцями, уміле використання яких 

сформує довіру між владою та громадою. 

Саме завдяки цим інструментам комунікації вдалося організувати 

і продовжити освітній процес незважаючи на воєнний стан і небезпеку 

повітряних тривог. Незалежно від того є інтернет чи немає, освітній 

процес має продовжуватись. Але методичне забезпечення та 

проведення оцінювання неможливо розмістити у соцмережах.  

Ключовим вектором сучасних досліджень у сфері інформатизації 

освіти є пошук комплексних рішень, які дозволять сформувати єдине 

освітнє середовище навчального закладу за допомогою інноваційних 

технологій з урахуванням трендів сучасності та максимально 

персоналізувати навчання, що є невід'ємною частиною освіти 

майбутнього. Наприклад, користуватися хмарним середовищем. Нині 

хмарні сервіси успішно застосовують у дистанційній діагностиці, в 

інтелектуальних промислових застосунках, пов’язаних з 

експлуатацією виробничого устаткування, у логістиці, в управлінні 

транспортом, в інфраструктурі моніторингу і вимірювальних приладів 

тощо. 

Використання хмарних технологій в освіті відкриває багато 

можливостей як для навчальних закладів, так і для вчителів та 

студентів. Завдяки хмарним сервісам і наявності підключення до 

Інтернету студенти можуть отримати та виконувати завдання, 

незалежно від місця фізичного їх розташування. А викладачі мають 

змогу швидко завантажувати та за потреби коригувати навчальні 

матеріали на онлайн-платформах, відстежувати виконання завдань. 

Впровадження хмарних сервісів у навчальний процес дає змогу 

об’єднати викладачів та учнів в єдиній онлайн-платформі. 

Цей сегмент технологій зараз можна назвати одним з найбільш 

швидкозростаючих, а отже, невдовзі спостерігатимуть перехід у 

хмари більшості сервісів – комунікаційних, ігрових, софтверних та 

інших. По-перше, це знизить витрати на апаратне забезпечення, 

оскільки з хмарним ПЗ можна впевнено працювати майже на будь-

якому пристрої, включаючи планшети і смартфони, під які далеко не 

завжди можна підібрати адекватні офісні застосунки. По-друге, є 

можливість перенесення даних користувача, тобто відсутня прив’язка 

до якогось технічного пристрою: пошта, файли, листування у 



месенджерах, встановлені програми можуть підтягуватися 

автоматично, адже вони зберігаються в індивідуальному акаунті. 

Використання сервісу Google Docs (форми) дає можливість 

організувати вікторину, проводити поточний або підсумковий 

контроль (рис. 2). Наприклад, зареєструвавшись на сайті 

info@vseosvita.ua, й використовуючи Конструктор тестів, також 

можна проходити тестування за відповідними дисциплінами (рис. 3) 

при неможливості працювати на Освітньому порталі (за відсутності 

світла або Інтернету на сервері) [5]. 

 

 
Рис. 2. Використання Google Docs для тестування 

 

Щоб використовувати сервіси Google, немає необхідності 

купувати операційну систему Windows. Для використання сервісів 

достатньо підключення до Інтернету, браузера та будь-якої вільно 

розповсюдженої операційної системи або мобільного пристрою. 

Доступ до матеріалів можна отримати й з дому і працювати в режимі 

Online. 

 

 
Рис. 3. Використання сайту для тестування 

 

Висновки. Таким чином, можна побачити, що завдяки розвитку 



сучасних інструментів комунікації кожен із нас, сидячи вдома, може 

зробити багато важливих справ. Веб-сайти, соціальні мережі та 

месенджери допомагають нам отримати всю необхідну інформацію 

від керівників закладу, викладачів, органів влади.  

Перенесення навчального середовища в хмару – це гарний 

інструмент для оптимізації освітнього процесу. Викладачі можуть 

створювати та проводити онлайн-курси для студентів де завгодно, 

студенти можуть з’являтися на віртуальні іспити в той час, коли є 

можливість, враховуючи обмеження під час воєнного стану. 
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