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Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних та Київської 
міської державних адміністрацій

Щодо дослідження готовності 
закладів загальної середньої освіти 
до функціонування в умовах пандемії

Шановні колеги!
Виклики, які сьогодні постали перед системою освіти України через 

пандемію COVID-19, вимагають оперативного прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень на основі доказових даних.

Міністерство освіти і науки України спільно з Дитячим Фондом ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні проводить дослідження, метою якого є отримання 
інформації про впливу спалаху COVID-19 на організацію освітнього процесу в 
закладах загальної середньої освіти України (далі -  ЗЗСО), вивчення основних 
потреб та аналізу готовності закладів до організації навчання в умовах пандемії.

Очікується, що інформаційною базою дослідження стане опитування 
керівників ЗЗСО, яке відбуватиметься з використанням можливостей 
інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система 
освіти» (далі -  ITC «ДІСО»). З цією метою 26.06.2020 в ITC «ДІСО» 
(http://diso.gov.ua/) розміщено відповідну анкету.

Просимо вжити необхідних організаційних заходів щодо забезпечення 
участі директорів ЗЗСО в опитуванні та заповненні ними анкети до 10 
липня 2020 року. Інструкція щодо заповнення анкети додається.

Крім того, окремим листом ДНУ «Інститут освітньої аналітики» будуть 
надіслані інструкції щодо організації опитування інших заінтересованих сторін - 
педагогічних працівників, учнів та батьків на основі репрезентативної вибірки 
ЗЗСО.

Принагідно інформуємо, що наступним кроком планується організація 
подібного опитування в сфері дошкільної освіти.

З повагою

Любомира МАНДЗІЙ

mailto:mon@mon.gov.ua
http://diso.gov.ua/


Додаток

Інструкція
до заповнення анкети опитування директорів ЗЗСО щодо готовності шкіл до 

організації освітнього процесу в закладах освіти в умовах пандемії COVID-19

Анкета для директорів ЗЗСО розміщена 26 червня 2020 року в державній та 
безкоштовній ІТС «ДІСО» (http://diso.gov.ua/).

1. Для участі в опитуванні в розділі «Підтримка» основного порталу ІТС 
«ДІСО» необхідно завантажити і встановити оновлення до останньої версії 
програмного забезпечення «ДІСО. Звіти» (або останню версію програмного 
забезпечення, що взаємодіє з ІТС «ДІСО»).

2. В оновленій програмі в головному меню необхідно обрати пункт 
«Опитування» та натиснути кнопку «Пройти».

3. Після обрання необхідних варіантів відповідей для переходу до 
наступного тестового запитання натискається кнопка «Наступне питання».

4. Після завершення опитування системою буде запропоновано відправити 
його результати до центральної бази даних системи.

Звертаємо Вашу увагу, що на сайті ІТС «ДІСО» додатково розміщено 
всі необхідні покрокові інструкції для респондентів!
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