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Пандемія Covid-19 і Освіта: Нова Реальність 

Школа і освіта мають стати творчими – іншого шляху 
у людства немає! 
Що має для цього зробити кожен - на рівні світу, на 
рівні країни, на рівні родини?   

Stay hungry, stay 
foolish! 
(Напуття Стіва Джобса) 

 
Залишайтеся 
голодними, 
залишайтеся дурними! 
(Google переклад напуття) 

 
Залишайтеся 
спраглими, 
залишайтеся 
безрозсудними! 
(Літературний  переклад 
напуття) 

 

Залишайтеся 
творчими! 
(Змістовий переклад 
напуття)  

Напуття Стіва Джобса випускникам Стенфордського університету (2003 рік) 
https://www.ted.com/talks/steve_jobs_how_to_live_before_you_die  

https://www.ted.com/talks/steve_jobs_how_to_live_before_you_die


Сovid-19 – останній(?) попереджувальний(?) 
дзвоник (?) людству? 

Пандемія Covid-19 змінює практично всі 
сторони буття людства і повернення до 

«норми» 2020 року навряд чи можливе. Більш 
за те, ймовірно, пандемія є сигналом тривоги, 

що шлях, обраний людством, потребує 
кардинальних змін.  

 

Масками і соціальною дистанцією справа навряд чи завершиться і, навіть не врятує 
антикороновірусної вакцини. Подолати глобальні кризи, індикатором яких є пандемія 
Covid 19, мабуть, технологічним шляхом, не вдасться – проблеми є екзистенційними. 



Сovid 19 – останній(?) попереджувальний(?) 
дзвоник (?) людству? 

Усе більш наочним стає розуміння, що коренем 
проблем сучасної цивілізації є її споживацькі засади і 

єдиний можливий шлях їх подолання є 
радикальний, негайний і безумовний перехід до 
засад суспільства сталого розвитку, включення 

людини в природу не як «царя природи» – окупанта, 
безоглядного і ненажерливого споживача її ресурсів , 

а як її гармонійного елементу.   
 

За сучасними біологічними уявленнями, якщо б у результаті геополітичної 
катастрофи на Землі зникли комахи, то через 50 років на Землі взагалі б 

припинилося життя, але якщо б геополітична катастрофа знищила людей як 
біологічний вид, то через 50 років вся природа Землі б розквітла. 



Сovid 19 – останній(?) попереджувальний(?) 
дзвоник (?) людству? 

Як би людям не хотілося вважати себе 
самим важливим суб’єктом природи, 

глобальні кризи, дедалі потужніше свідчать, 
що це не так – людина є тільки один із 

мільйонів інших видів живих істот – 
співмешканців Землі і Всесвіту.  

Якщо людина не зможе гармонійно  вписатися у взаємопов'язаний світ, природа 
знайде собі раду, як захиститися від недолугих претензій самозванців. 

 Саме в цьому, мабуть, і є найголовніше послання людству у формі Covid 19, і саме в 
цьому напрямку має бути головна реакція людства. 



Сovid-19 – останній(?) попереджувальний(?) 
дзвоник (?) людству? 

Иосиф Самуилович Шкловский 

ВСЕЛЕННАЯ, ЖИЗНЬ, РАЗУМ 

Присвячена проблемі 
ймовірності існування життя, у 
тому числі розумної, на інших 

планетних системах. 

Чи вдасться людству схаменутися і подолати вирок розуму як тупикової гілки еволюції, яка 
детерміновано веде його до самознищення  – до такого трагічного висновку  дійшли 

астрофізики у підсумку багаторічних, і неочікуване марних, пошуків у Всесвіті «братів і 
сестер по розуму»: явище розуму є настільки короткотривалим спалахом у масштабах 

Всесвіту, що зустріч двох «високо розвинутих цивілізацій»  у часі й просторі неймовірна. 



Сovid-19 – останній(?) попереджувальний(?) 
дзвоник (?) людству? 

Не будемо песимістами і будемо активно діяти. Зразком може слугувати Ілон Маск. 
Вражений песимістичними прогнозами астрофізиків Ілон Маск присвятив своє життя 
створенню колонії  землян у Всесвіті (на Марсі) на випадок геополітичної катастрофи 

цивілізації на Землі. Tesla, Falcon, SpaceX, Hyperloop тощо – складові колонізації Марсу 



Цивілізація творення vs  
цивілізації споживання 

Послання  людству  у вигляді Covid-19  варто уважно 
прочитати, усвідомити і відповідним чином діяти, але 
загальний зміст його, мабуть, приблизно такий : для 

свого виживання і благополуччя людство має  
відмовитись від свого  споживацького способу існування, 
не порушувати природний баланс і гармонійно вписатись 
в екосистему Землі і світу, альтернативи цьому немає і 

Covid-19 , можливо, останнє попередження людству. 
 

Але що може людство винайти на заміну гонитві навипередки за  «красиве життя», 
що асоціюється з розкішшю, яка перетворилося для більшості людей  і соціумів на 

головну мету життя, смисл існування, критерій успіху і яка вимагає все більш 
хижацьких форм ненажерливого споживання? 

 Альтернатива є – це цивілізація творення, яка має сформуватися в  системі освіти. 



Пандемія Covid-19 як рушій змін освіти 
Директорат ОЕСР з  освіти і компетентностей 

як міжнародний генератор удосконалення освіти   

За даними ЮНЕСКО, 
станом на 30.03.2020 

приблизно  87 відсотків 
учнів у світі - тобто 1,5 

мільярда учнів - 
постраждали від 

закриття шкіл. Понад у 
180 країнах були 

закриті всі школи. 
Враховуючи  батьків і 

родичів учнів і вчителів, 
проблеми  освіти, 

породжені  Covid-19,  
зачіпає все людство і 

стимулює її 
вдосконалення.  

 



Підтримка неперервності вчення (teaching) і 
учіння (learning) під час пандемії COVID-19 

Огляд OECD анотованих ресурсів світу для онлайн освіти: 
http://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-

during-the-COVID-19-pandemic.pdf  
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Освітні ресурси TEDed (URL: https://ed.ted.com/) 

Веб-сайт пропонує освітній вміст, включаючи уроки на основі відео, організовані за віком 
та предметом, відеосеріали, упорядковані за темами, та блоги.  
  
Учні можуть записатися на щоденний план уроків, який охоплює всі предмети та групи. 
 
Уроки організовані за категоріями: спостерігати, думати, копати глибше, обговорювати.  
 
Підтримати мільйони учнів, батьків та викладачів, які постраждали від пандемії COVID-
19, TED-Ed працює з експертами-викладачами та TED спікерами по всьому світу для 
створення та обміну високоякісними інтерактивними уроками на основі відео щодня 
безкоштовно.  



Освітні ресурси TEDed 

URL: https://ed.ted.com/ 



URL: https://ed.ted.com/  

Technology 
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https://ed.ted.com/


Пандемія Covid-19 і Освіта: Нова Реальність 
(Україна і світ) 

1. Більш щільно співпрацювати з освітніми програмами ОЕСР 
(не тільки PISA, а також PIAAC, CERI тощо) 
 

2. Перекласти українською мовою і викласти у вільному доступі 
матеріали стосовно освітніх політик з подолання кризи, 
пов'язаної з пандемією Covid-19 
 

3. Перекласти українською мовою і викласти у вільному доступі  
анотований буклет освітніх ресурсів світу  
 

4. Всіляко сприяти вивченню англійської мови (абсолютна 
більшість освітніх матеріалів в Інтернет англійською)  

ПРОПОЗИЦІЇ: 



Стандарт освіти 2020 
Опубліковано 30 вересня 2020 року о 15:02 

У Стандарті окреслено ключові 
компетентності, якими мають оволодіти 

школярі по закінченню кожного з двох циклів: 
    – адаптаційного (5-6 класи) і  
    – базового предметного навчання 
                                         (7-9 класи). 

 
 

У стандарті нормативно зафіксовано перехід України до компетентнісної парадигми освіти. 



Компетентнісна 
парадигма освіти 

Поняття компетентнісної парадигми освіти з'явилося  
напередодні 3 тисячоліття разом із поняттям суспільства 
сталого розвитку – як визначення цілі освіти 21 століття: 

LEARN for: to know, to do, to live together, to be  
(УЧИТИСЯ, щоб знати, діяти, жити разом, бути).  

 
(Learning: The treasure  within. Report to UNESCO of the International Commission on 

Education for the Twenty-first Century. JacquesDelors, Chairman. UNESCO Publishing, Paris, 
1996.– 46 p.) 

 

За 20 років 21 сторіччя прийшло розуміння, що порядок у рейтингу слід змінити на протилежний: 

УЧИТИСЯ, щоб бути, жити разом, діяти і знати. 



Стандарт освіти 2020 

Ключові компетентності:   
1. Вільне володіння державною мовою 
2. Здатність спілкуватися рідною  та іноземними мовами 
3. Математична компетентність 
4. Компетентності у галузі природничих наук 
    техніки і технологій 
5. Інноваційність 
6. Екологічна компетентність 
7. Інформаційно-комунікаційна компетентність 
8. Навчання впродовж життя 
9. Громадянські та соціальні компетентності, 
10. Культурна компетентність, 
11. Підприємливість і фінансова грамотність. 

На особливу увагу заслуговує Інноваційність, яка  щільно пов'язана з  креативністю 
та творчістю – можливо краще було б скористатися ними? 



Що важливіше: 
інноваційність чи креативність? 

Креативність – це здатність пропонувати 
рішення соціально значимих проблем, 
орієнтованих на загальне благо. 

 
Заувага 

Важливі деталі:  не просто нові, не просто оригінальні 
рішення, не просто якихось проблем, а саме соціально 
значимих проблем, і такі рішення, що ведуть до зростання 
загального блага.  

 

Важливо спочатку домовитись про поняття - ціннісні аспекти завжди мають бути 
присутніми, якщо не бути домінуючими. 
 



Стандарт освіти 2020:  
Інноваційність як ключова компетентність 

Жваві дискусії на теренах Інтернету про реальність 
(скоріше НЕреальність) мети Нової школи в 

забезпеченні набуття випускниками базової школи 
інноваційності – буцімто є авторитетні дослідження, 

які показують, щ тільки 5% людей здатні на інновації, 
10% - це ентузіасти першої хвилі, а 60% здатні тільки 

на рутинні дії.   

ЖАХ!  
Базовий принцип сучасної педагогіки полягає в тому, що ВСІ люди народжуються 
талановитими, креативними і інноваційними. І завдяки цьому людина без 
наставників і методик навчається ходити, говорити, плавати, їздити на велосипеді, 
користуватись телефоном і комп'ютером,….  Методом спроб і помилок. Проте життя 
(родина, садочок, школа, …) у більшості випадків вбиває в людині креативність. 



Стандарт освіти 2020:  
Чи школи вбивають творчість?  

Виступ проф. Кена Робінсона на каналі TED 2006 року, який передивилися близько 
200 млн. людей – абсолютний результат каналу TED 
(https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity ).  
Це гімн творчій сутності дитини. Це волання у неповторно глибокій і живій формі  до 
людства розбудовувати екологію людини, дитини – найбільш цінного ресурсу, з яким 
людство поводиться хижацьким способом – як з природними ресурсами Землі. 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity


Стандарт освіти 2020:  
Творчі школи. 

Рослинна революція,  
що перетворює освіту. 

   

Головна метафора, що винесена у назву книги: школа має бути творчою і її 
призначення – створити умови для творчого росту учнів (перейти від школи 
індустріального типу до школи - ферми. Це добре узгоджується з педагогічними 
поглядами Григорія Сковороди (“Вдячний Еродій”).  



Стандарт освіти 2020:  
Педагогічні погляди Григорія Сковороди (“Вдячний Еродій”) 

   

Найскладніше у розбудові Нової Школи – зміна системи цінностей усіх стейкхолдерів 
освіти (учнів, учителів, батьків, керівників) – побачити в кожному учні творчу 
особистість, що наділена унікальними, неповторними талантами і створювати умови 
його розвиткові. 

Коли все будує премудра природа, чи не єдина вона і вигоює і 
навчає? Усяка справа має успіх, коли природа сприяє. Не 
заважай лише природі і, коли можеш, знищуй перепони, 
очищаючи їй шлях; воістину все вона чисто і вдало зробить. 
Клубок сам собою покотиться з гори, забери лише камінь, що 
лежить на перепоні. Не вчи його котитися, а лише 
допомагай. Не вчи яблуню родити яблука: вже сама природа 
її навчила. Загороди її лише від свиней, зріж будяки, почисть 
гусінь, стеж, аби на корінь не потрапляла сеча і т. ін. 



Пандемія Covid 19 і Освіта: Нова Реальність 
(Україна) 

1. Цивілізація творчості  передбачає, що система цінностей 
творення має перемогти систему цінностей споживання у 
всіх країнах, соціумах, родинах, пересічних громадянах  
  

2. Пандемія Covid-19  загострила у всьому світі (і зокрема в 
Україні) проблему рівного доступу до якісної освіти через  
повсюдний доступу до якісного Інтернету і лептопізації усіх 
учнів і вчителів 
 

3. Турція “завдяки” Covid-19  створила освітню платформу, яка 
забезпечує 20 млн. учнів і вчителів одночасно нею 
користуватися – досвід, який має бути використаний в 
Україні. 
 



Covid-19 і освіта: Нова реальність  
(рівень родини) 

   

Слід максимально сприяти становленню творчого сімейного навчання і творчої 
сімейної роботи як запоруки переходу до цивілізації творення. 

1. Дистанційна освіта увійшла у кожну школу, у кожну родину! 
2. Батьки повернулися в родини (робота онлайн) 
3. Учні повернулися в родини (карантин). 

 

Діти отримали можливість спостерігати як працюють батьки (раніше 
вони здебільше спостерігали, як батьки відпочивають). 
Батьки отримали можливість спостерігати як працюють учні. 
Тим самим з'явилася можливість дітям творчо допомагати батькам, а 
батькам – дітям. 
Також з'явилася можливість для учнів і батьків спільно працювати над 
творчими проектами (як навчальними, так і реальними) . 



Пандемія Covid-19 і Освіта: Нова Реальність 
(Україна і родина) 

1. Цивілізація творчості  передбачає, що система цінностей 
творення має перемогти систему цінностей споживання у 
всіх родинах і пересічних громадянах  
  

2. Пандемія Covid-19  загострила у всьому світі (і зокрема в 
Україні) проблему рівного доступу до якісної освіти через  
повсюдний доступу до якісного Інтернету і лептопізації усіх 
учнів і вчителів - виділити кошти для  забезпечення 
кожного учня і учителя лептопом і Інтернетом. 
 

3. Для сприяння перемозі  творчої освіти доцільно створити 
онлайн ресурс «Творча освіта», на сторінках якого «Творчі 
родини» і «Вундеркінди» могли ділитися своїм досвідом і 
проблемами, ресурсами і пропозиціями для творчої освіти 
(самоосвіти), модерувати які мають найкреативніші, 
найавторитетніші  особистості. 



Яке місце ДНУ «ІОА» при 
переході до творчої школи? 

       Перехід до дистанційної і змішаної систем освіти радикально змінюють 
способи навчання і учіння, що вимагає відповідних змін в освітніх  
вимірюваннях, показниках якості освіти, зокрема це стосується питань: 

1. Зміни форми і змісту стандартизованих тестувань  
2. Підвищення ролі навчальних (формуючих) тестувань і використання їх 

результатів для оцінювання досягнень спудеїв 
3. Більш широкого використання тестів вищих когнітивних рівнів для оцінки 

якості діяльності навчальних закладів 
4. Запровадження тестів на опанування компетентностями 21 століття 

(глобальні компетентності, критичне мислення, ІКТ – компетеності тощо).  
 

Розвиток змісту і методів освітніх вимірювань  в умовах масового переходу до 
дистанційного навчання є предметом активних обговорень на рівні Директорату з 
освіти і компетеностей ОЕСР  і  є одним із фокусів розвитку засад міжнародного 
дослідження якості освіти PISA. Цим питанням доцільно  приділити певну увагу з боку 
ДНУ «ІОА» як головної установи інформаційно – аналітичного забезпечення освітньої 
політики України.      



Дякую за увагу! 


