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Рябоконь І. О. Вплив поширення дистанційних форм навчання в період пандемії COVID-19 на якість трудового 
життя науково-педагогічних працівників

Метою статті є виявлення впливу дистанційних форм навчання в період пандемії COVID-19 на якість трудового життя науково-педагогічних 
працівників. У статті досліджено зміни норм часу на виконання окремих видів робіт викладачів у змішаному та дистанційному режимах порів-
няно з нормами часу в традиційному (аудиторному) режимі навчання. Проведено опитування науково-педагогічних працівників щодо емпіричного 
виміру зміни витрат часу на виконання видів робіт у пандемічний період. Аналіз результатів дослідження засвідчив, що норми часу на вико-
нання окремих видів робіт науково-педагогічними працівниками за умов дистанційної форми навчання потребують збільшення з урахуванням 
особливостей та умов праці. Виявлено додаткові види робіт науково-педагогічних працівників, що з’явилися внаслідок упровадження змішаної 
форми навчання, пов’язані переважно із організацією різних форм навчання в дистанційному режимі. Спираючись на результати дослідження, 
сформульовано висновки про вплив пандемії на якість трудового життя науково-педагогічних працівників і визначено основні шляхи її підвищен-
ня. Визначено потребу в суттєво нових формах організації праці в умовах віддаленого формату навчання. Окреслено нові виклики, що можуть 
призвести до професійного вигорання та стресу науково-педагогічних працівників за умов відсутності вчасної корекції норм часу. Обґрунтовано, 
що приведення норм часу у відповідність до нових реалій періоду пандемії шляхом раціонального використання робочого часу покращить умови 
праці науково-педагогічних працівників, а відповідно, і якість їх трудового життя.
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Riabokon I. O. Impact of the Spread of Remote Learning During the COVID-19 Pandemic on the Quality of Labor Life of Scientific-Pedagogical Employees
The article is aimed at identifying the impact of remote learning during the COVID-19 pandemic on the quality of labor life of scientific-pedagogical employees. 
The article examines changes in the norms of working time for certain types of labor of teachers in both the mixed and remote modes compared to the norms 
of working time in the traditional (classroom) mode of teaching. A survey of scientific-pedagogical staff on the empirical dimension of the change in the time 
spent on the implementation of types of work in the pandemic period was carried out. The analysis of the study findings showed that the norms of working 
time for certain types of labor performed by scientific-pedagogical employees under the conditions of remote learning need to be increased taking into account 
the working peculiarities and conditions. Additional types of labor of scientific-pedagogical employees, which appeared as a result of the introduction of mixed 
form of training, are identified, these are associated mainly with the organization of various forms of remote learning. Based on the results of the research, the 
conclusions about the impact of the pandemic on the quality of labor life of scientific-pedagogical employees are formulated and the main ways to increase 
this quality are determined. The need for significantly new forms of labor organization in the conditions of a remote format of training is determined. New chal-
lenges that can lead to professional burnout and stress of scientific-pedagogical staff in the absence of timely correction of working time standards are outlined. 
It is substantiated that bringing the norms of working time in line with the new realities of the pandemic period through the rational use of working time will 
improve the working conditions of scientific-pedagogical employees, and, accordingly, the quality of their labor life.
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Уже більше року триває пандемічний період, 
завершення якого – справа не найближчого 
часу. За оцінками епідеміологів, спалахи пан-

демії будуть продовжуватися як мінімум 2–3 роки, а 
її наслідки будуть даватися взнаки ще не одне деся-
тиліття, тобто навіть за найбільш сприятливих умов 
повернення до реалій допандемійного періоду вже 
не буде. В умовах нових соціально-економічних ви-
кликів і реалій, що є наслідками пандемії COVID-19, 
відбулося значне поширення різних видів дистанцій-

ного навчання, яке в окремі періоди ставало доміну-
ючою формою і має всі перспективи для розвитку та 
поширення в подальшій практиці. Дистанційна фор-
ма навчання все більше перетворюється із допоміж-
ної форми навчання на основну. У зв’язку із поширен-
ням коронавірусу COVID-19 цифровізація освітнього 
процесу мала суперечливі результати.

 Зміни в трудовій діяльності викладачів не мо-
гли не позначитися на стані якості їх трудового жит-
тя, що зумовлює необхідність дослідження впливу 
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цих змін на якість трудового життя науково-педаго-
гічних працівників з урахуванням переваг і недоліків 
дистанційної роботи. Крім того, віддалений формат 
може потребувати суттєво інших форм організації 
праці, тобто з’являються нові затрати праці та види 
робіт, які не реалізовувалися в традиційному (ауди-
торному) режимі. За нашою гіпотезою, змішана фор-
ма організації навчального процесу, що є інтеграцією 
традиційної та дистанційної форм, з використанням 
Інтернет-технологій збережеться і в подальшому. 
Таким чином, виникає необхідність орієнтуватися 
на умови, що будуть постійно відтворюватися. Тому 
наші пропозиції щодо підвищення якості трудового 
життя охоплюють як проблеми, що накопичилися ра-
ніше, так і ті, що породжені пандемією та вивчені на 
даному етапі недостатньо. 

Мета статті полягає у визначенні впливу поши-
рення дистанційних форм навчання в період панде-
мії COVID-19 на якість життя науково-педагогічних 
працівників. 

Згідно зі «Стратегією розвитку вищої освіти в 
Україні на 2021–2031 роки», розробленою Міні-
стерством освіти і науки України [5], одним із по-

ставлених завдань формування системи вищої освіти 
є цифровізація всіх освітніх процесів. Так, у Стратегії 
говориться про необхідність формування цифрового 
навчального середовища, причому зазначається, що у 
формах навчання переважатимуть змішані, із широ-
ким застосуванням цифрових технологій. 

Дослідженню проблем вищої освіти в умовах 
пандемії в цілому та дистанційним формам навчан-
ня, його організаційно-технічному забезпеченню та 
впливу на якість трудового життя викладачів у період 
пандемії коронавірусу COVID-19 зокрема присвяче-
но не дуже велику кількість наукових праць та аналі-
тичних звітів. 

Науковці визнають, що оцифровування (диджи-
талізація) відіграє важливу роль у всіх сферах сус-
пільства, але в освіті особливо, тому що це дає мож-
ливість поліпшити навчання впродовж життя, зроби-
ти навчання гнучким, розвивати цифрові навички та 
компетентності, удосконалювати аналіз даних, освіт-
ні дослідження та прогнозування, усунути регулятор-
ні перешкоди щодо надання відкритої та цифрової 
освіти [6, c. 63–64]. Беручи до уваги, що на сучасному 
етапі дистанційні форми навчання є домінуючими в 
закладах вищої освіти, необхідно зазначити, що вони 
використовувалися університетами різних країн сві-
ту ще в допандемійний період, що зазначалося у пра-
цях багатьох зарубіжних дослідників [8; 9; 13–16]. 

У низці вітчизняних закладів вищої освіти та-
кож ще до пандемії COVID-19 діяли деякі форми дис-
танційного навчання, зокрема на базі програмного 
забезпечення Moodle та Web-CT, що застосовували-
ся переважно для виконання завдань і проходження 
тестування, участі у вебінарах тощо [7]. 

На даному етапі для переважної більшості ві-
тчизняних ЗВО перехід у найкоротші терміни на 
повне дистанційне навчання став можливий завдя-
ки використанню системи дистанційного навчання 
Moodle.

Автори наукових публікацій з великою вірогід-
ністю припускають, що цифровізація вищої освіти 
залишиться як форма навчання і після закінчення 
пандемії COVID 19, але у форматі змішаного (тра-
диційного/дистанційного) навчання. Так, М. Osman 
обґрунтовує раціональність інтеграції традиційної 
та дистанційної форми навчання після пандемії [15].  
H. Pham і T.-T.-H. Ho також розглядають викорис-
тання цифрових технологій у вищій освіті та необхід-
ність соціальної мобілізації для просування змішано-
го (дистанційного/традиційного) навчання [12]. 

Серед важливих проблем на сучасному етапі, 
порівняно з доепідеміологічним періодом, 
спостерігаються такі негативні явища, як ско-

рочення академічної мобільності, ослаблення парт-
нерства, скорочення науково-дослідних проєктів і 
кількості абітурієнтів [11].

Науковці називають недофінансування універ-
ситетів головною причиною обмеження наукових 
досліджень і академічної мобільності. Такі тенденції 
можуть мати негативні наслідки для якості трудового 
життя науково-педагогічних працівників [3; 10].

В академічних дослідженнях пропонується 
здійснювати не формальний перехід на дистанційні 
цифрові технології, а реальний технологічний пово-
рот (використання ресурсів інтерактивності та муль-
тимодальності віртуальної реальності [4, с. 189].

За результатами опитування експертів щодо 
специфіки функціонування закладів вищої освіти в 
період пандемії COVID-19, пріоритетною пробле-
мою на сучасному етапі стали недоліки в технічному 
оснащенні навчального процесу. Названо також такі 
негативні явища, як великий обсяг електронної до-
кументації, що вимагає додаткового часу і ресурсів 
та складність у реалізації деяких аспектів навчання 
(наприклад, об’єктивного поточного контролю), що є 
особливостями дистанційного навчання [2].

За даними досліджень дистанційної форми на-
вчання, відбулося збільшення навчального наванта-
ження та звітності, водночас зниження живого, без-
посереднього спілкування, втрата зворотного зв’язку 
та емоційного контакту зі студентами тощо [1, с. 111].

Отже, тема прогресуючого домінування впливу 
дистанційних форм навчання у закладах вищої осві-
ти на освітній процес, зокрема на якість трудового 
життя науково-педагогічних працівників, потребує 
вивчення й аналізу. Дослідження, проведене автором 
за допомогою соціологічного опитування науково-
педагогічних працівників вітчизняних закладів ви-
щої освіти, показало значне збільшення витрат часу 
на освітній процес, зокрема на такі види роботи, як 
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підготовка до проведення лекційних занять; підго-
товка до проведення семінарських, практичних (кон-
тактних) занять; підготовка до проведення занять  
у онлайн-режимі тощо. Було опитано 44 науково-пе-
дагогічних працівника. Так, час на підготовку до про-
ведення лекційних занять тією чи іншою мірою збіль-
шився в усіх опитаних викладачів (рис. 1). Більш, ніж 
третина опитаних вказали, що їм необхідно для ви-
конання цього виду робіт на 1–20% більше часу, ніж 
вони витрачали за традиційної форми навчання.

Як показало дослідження, для науково-педаго-
гічних працівників в онлайн-режимі суттєво збільши-
лося навчальне навантаження та з’явилися додаткові 
види робіт, пов’язані переважно із організацією різ-
них форм навчання в дистанційному режимі, зокрема 
дистанційних курсів, завдань, конференцій тощо.

ВИСНОВКИ
Отже, аналіз результатів проведеного опиту-

вання науково-педагогічних працівників ЗВО виявив 
вплив дистанційних форм на якість трудового життя 
респондентів у період пандемії COVID-19, що поля-
гає у збільшенні навчального навантаження за широ-
ким спектром робіт. Час на виконання викладачами 
видів робіт у змішаному та дистанційному режимах 
порівняно з нормами часу в традиційному (аудитор-
ному) режимі навчання суттєво збільшився. Також 
виявлено додаткові види робіт науково-педагогічних 
працівників, що з’явилися внаслідок упровадження 
змішаної форми навчання.

 Таким чином, для забезпечення гідної якості 
трудового життя науково-педагогічних працівників 
норми часу на виконання ними робіт за умов дистан-
ційної форми навчання потребують збільшення. Спи-
раючись на результати дослідження, сформульовано 
висновки про вплив пандемії на якість трудового 
життя науково-педагогічних працівників та визначе-
но основні заходи щодо її підвищення.                  
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Рис. 1. Збільшення витрат часу на освітній процес, 
зокрема на такі види роботи, як підготовка  

до проведення лекційних занять

Результати проведеного дослідження наведено 
в табл. 1.

За результатами дослідження всі запропоновані 
в анкеті види робіт науково-педагогічних пра-
цівників за дистанційної форми навчання по-

требують збільшення часу на їх виконання. За таких 
умов викладач змушений працювати з великим на-
вантаженням, тобто, як наслідок, можуть виникати 
такі негативні психологічні стани, як стрес і профе-
сійне вигорання. Щоб уникнути подібних негативних 
станів, на нашу думку, необхідно привести у відповід-
ність до нових умов норми часу на виконання. Зокре-
ма, для підготовки до проведення лекційних занять 
необхідно підвищити норми часу на 6% (враховуючи 
середнє зважене значення відповідей викладачів, які 
зазначили, що даний вид роботи потребує більше 
часу). Крім того, віддалений формат потребує сут-
тєво іншої організації праці, тобто з’являються нові 
затрати праці та види робіт, які не реалізовувалися в 
традиційному режимі. Приведення норм часу у від-
повідність до нових реалій постпандемійного періо-
ду шляхом раціонального використання робочого 
часу покращить умови праці науково-педагогічних 
працівників, а відповідно, і якість їх трудового жит-
тя. Натомість відсутність вчасної корекції норм часу 
викладачів може призвести до їх професійного виго-
рання та стресу.

Також респондентам було запропоновано вка-
зати додаткові види робіт, які з’явилися внаслідок 
впровадження змішаної (традиційної/дистанційної) 
форми навчання (табл. 2).
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Таблиця 1

Зміна фактичних витрат часу на освітній процес в умовах змішаного/онлайн-режиму

Якою мірою змінилися фактичні витрати часу на виконання Вами таких видів робіт у змішаному/онлайн-режимі?

Інтервальні значення зміни 
норм часу Витрати часу збільшилися на: Без 

змін Витрати часу зменшилися на:

Назва виду роботи 1–
20

%

21
–4

0%

41
–6

0%

61
–8

0%

81
–1

00
%

0%

1–
20

%

21
–4

0%

41
–6

0%

61
–8

0%

81
–1

00
%

Відсоток відповідей (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Підготовка до проведення лекцій-
них занять

37,5 26,9 17,7 11,2 6,7   

2. Підготовка до проведення семі-
нарських, практичних (контактних) 
занять

31,9 20,1 13,7 11,3 10,4  12,6

3. Підготовка до проведення занять 
у онлайн-режимі

12,9 30,2 21,8 15,1 10,6 9,4

4. Перевірка та приймання індивіду-
альних самостійних робіт

13,4 26,1 24,8 9,4 11,3 8,6 6,4

5. Керівництво, перевірка та захист 
індивідуальних завдань, передбаче-
них навчальним планом (курсових 
проєктів)

20,1 37,9 15,7 14,1 12,2

6. Перевірка контрольної (модуль-
ної) роботи, що виконуються під час 
аудиторних занять та в системі дис-
танційного навчання Moodle

15,1 38,9 13,7 10,6 11,3 10,4

7. Перевірка результатів виконання 
завдань до занять у дистанційному 
режимі, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни

34,5 17,2 12 11,4 12,8 17,2 12,1

8. Проведення консультацій  
з навчальних дисциплін протягом 
семестру

36,2 22 17,3 14,3 10,2 …

9. Проведення екзаменаційних  
консультацій

20,1 37,9 15,7 12,2 14,1

10. Керівництво практикою  
(виробничою, технологічною, педа-
гогічною, соціально-психологічною, 
навчальною, переддипломною,  
науково-дослідною)

35,3 23,1 17,1 14, 3 10,2

11. Проведення підсумкового 
контролю (залік, дистанційний  
екзамен, екзамен)

28,1 14,8 12,3 13,4 13,4 9,6

12. Керівництво, консультування, 
рецензування випускних кваліфіка-
ційних робіт (бакалавра, магістра)

38,1 11,8 11,3 14,4 11,4 6,6

13. Розроблення методичних мате-
ріалів до проведення семінарських, 
практичних, лабораторних занять, 
занять у дистанційному режимі, ви-
конання контрольних робіт і само-
стійної роботи студентів

16,1 33,3 13,6 13,7 12,8 10,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14. Складання екзаменаційних 
білетів, що містять завдання та 
розв’язок, у додатку до комплекту 
білетів

25,1 32,3 17,1 15,3 10,2

15. Розроблення дистанційних 
курсів для підтримки навчального 
процесу на денній і заочній формах 
навчання

24,3 27,1 12,8 11,7 13,6 10,5

Закінчення табл. 1

Таблиця 2

Додаткові види робіт науково-педагогічних працівників, що з’явилися внаслідок впровадження змішаної 
(традиційної/дистанційної) форми навчання

Питання Назва виду роботи Відсоток  
відповідей (%)

Які додаткові види  
робіт з’явилися?

Розробка завдань для виконання студентами в онлайн-режимі 24,8

Підключення студентів до дистанційних курсів 17,5

Організація перездач в онлайн-режимі 22,4

Внесення до електронних журналів результатів поточної успішності  
студентів заочної форми навчання та екзаменів 13,4

Підтримання навчальних комунікацій зі студентами в телефонному  
режимі (електронна пошта, онлайн-конференції) 15,4

(Ваш варіант); трансформація навчальних курсів для кращого сприйняття 
у дистанційному режимі 6,5

(м. Запоріжжя, 21 лютого 2020 р.). Запоріжжя : КСК-
Альянс, 2020. С. 63–65. URL: http://dspace.zsmu.edu.
ua/bitstream/123456789/12115/1/tezy%20znu.pdf

7. Ушкаленко І. М., Зелінська Ю. В. Дистанційна фор-
ма навчання у вищих навчальних закладах Украї-
ни та інших країн світу. Ефективна економіка. 
2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
pdf/4_2018/63.pdf

8. Bao W. COVID-19 and Online Teaching in Higher Edu-
cation: A Case Study of Peking University. Human Be-
havior and Emerging Technologies. 2020. Vol. 2. No. 2.  
P. 113–115. 

 DOI: https://doi.org/10.1002/hbe2.191
9. Mishra L., Gupta T., Shree A. Online Teaching-Learn-

ing in Higher Education during Lockdown Period of  
COVID-19 Pandemic. International Journal of Educa-
tional Research Open. 2020. Vol. 1. Art. 100012. 

 DOI: 10.1016/j.ijedro.2020.100012
10. Masri El A., Sabzalieva E. Dealing with Disruption, Re-

thinking Recovery: Policy Responses to the COVID-19 
Pandemic in Higher Education. Policy Design and Prac-
tice. 2020. Vol. 3. Is. 3. P. 312–333. 

 DOI: https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1813359
11. Global Survey on the impact of COVID-19 on Higher 

Education. URL: https://iau-aiu.net/Covid-19-Higher-
Education-challenges-and-responses 

12. Pham H.-H., Ho T.-T.-H. Toward a ‘New Normal’ with  
e-Lear-ning in Vietnamese Higher Education during 
the Post COVID-19 Pandemic. Higher Education Re-
search & Development. 2020. Vol. 39. Is. 7. P. 1327–1331. 

 DOI: https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1823945
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