
Педагогіка партнерства 
під час дистанційного навчання



СПІВПРАЦЯ З УЧНЯМИ

● Загальні правила та чіткі пояснення
● Спільна платформа для спілкування
● Підтримка з боку вчителя
● Зворотній зв’язок (анкетування)
● Довіра/контроль



Загальні правила та чіткі
пояснення

Привіт, любі учні/учениці.
Напевно, трохи дивно, що нам доводиться далі спілкуватися в такий
незвичний спосіб, хоча для більшості з вас соціальні мережі вже давно є
частиною повсякденного життя. .
Двічі на тиждень (у понеділок та четвер) я надсилатиму тобі план уроку з 
темою, посиланням на відео, пояснювальними матеріалами, за 
необхідності також скани сторінок книг, завдань робочого зошита та вправ. 
Усі завдання ти отримуватимеш із відповідями (так, життя може бути таким 
розкішним). Важливо, щоб ти дійсно вчився, справді самостійно
розв’язував завдання. Я підготую маленькі вікторини для самоконтролю та 
трохи для задоволення. Детальніше про це буде пізніше.

З листа до учнів Руслани Радчук, вчительки математики середніх і 
старших класів



Спільна платформа для 
спілкування

Вчителька англійської мови школи №5 у Сумах Вікторія Ломака

Ще до карантину в неї був налагоджений зв’язок з учнями 9-х та 11-х 
класів через Telegram. Через цю платформу можна не лише
передавати файли, відео, картинки тощо, а проводити тестове
опитування в режимі вікторини. На початку карантину вона, з 
допомогою батьків учнів, створила спільну групу також з дітьми
середньої і навіть молодшої школи. 
Розповсюджені питання дитячих чатів: ““Там сіре, там синє, нічого
не розумію”, “У мене не жметься” (виявилося, це був неактивований
гіперлінк в текстовому файлі). Будьте готові, що “не грузитися”, 
“зависати”, “не натискатися” буде переважно у слабших учнів



Підтримка з боку вчителя

Потрібно не лише збирати зворотний зв’язок від учнів, а й 
надавати їм свій: що виконано добре, над чим варто
попрацювати, де найближча зона розвитку учня чи учениці. 
Намагайтесь надавати дітям більше підтримки, ніж критики

Алевтина Лотоцька, головна спеціалістка МОН (2008-2019)



Зворотній зв’язок
(анкетування)

Для проведення поточного контролю під час дистанційного
навчання зручно використовувати різноманітні анкети. Анкета –
достатньо гнучкий інструмент, оскільки питання можна ставити
безліччю різних способів. У дистанційній освіті після освоєння
кожної теми можна використовувати анкети, в яких учень сам 
оцінює свої результати навчання за такими показниками:              
– зрозумів / зрозуміла, можу вирішити самостійно;                          
– зрозумів / зрозуміла можу вирішити з підказкою;                          
– не зрозумів / не зрозуміла, не можу вирішити.

Алевтина Лотоцька, головна спеціалістка МОН (2008-2019)



Довіра/контроль

Як здавати вірші під час дистанційного навчання: 
вчительський досвід, учнівські поради:

- Із зав’язаними очима;
- спиною до монітору;
- з піднятими руками  тощо



СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ

● Інформація про технічні можливості
● Інструкції
● Підтримка з боку вчителя
● Співпраця
● Довіра



Інформація про технічні
можливості родин учнів

На початку навчального року я провела опитування батьків, і 
в анкеті було питання: “Чи маєте ви можливість в разі
потреби забезпечити дистанційне навчання дитини з дому 
(комп’ютер чи планшет, доступ до інтернету)?”

Ольга Букрєєва, вчителька середньої школи №44 м. 
Кам’янське Дніпропетровської області



Інструкції і технічна
допомога

У батьківський групі Viber я написала, що треба 
спробувати Google-клас, і батьки погодились. Вони звикли
довіряти мені і підтримують у всьому. До того ж, ми з ними вже
мали комунікацію через Google-форми, тому це було для них не 
супер-нове.

Наталя Яйко, вчителька 3 класу Львівської школи №27



Підтримка з боку вчителя

Важливо розуміти, що більшість батьків не мають досвіду
дистанційного навчання та самоорганізації такого рівня. 
Необхідно підтримувати їх і налаштувати на те, що треба 
організувати саме самостійне навчання дитини, а не 
зробити завдання за неї.
Добре, якщо у вас є попередній досвід будь-якого онлайн-
спілкування з батьками. Електронні анкети, творчі
флешмоби, голосування у вайбері, вирішення загальних
питань онлайн замість традиційних батьківських зборів –
це все вам знадобиться.

Ольга Букрєєва, вчителька середньої школи №44 м. 
Кам’янське Дніпропетровської області



Співпраця

В окремих випадках я залишала інструкції для батьків, що
варто пояснити чи допомогти дітям. Але до 3-го уроку 
звела участь батьків до мінімуму

Ольга Букрєєва, вчителька середньої школи №44 м. 
Кам’янське Дніпропетровської області



Довіра

Важливо розуміти, що більшість батьків не мають досвіду
дистанційного навчання та самоорганізації такого рівня. 
Необхідно підтримувати їх і налаштувати на те, що треба 
організувати саме самостійне навчання дитини, а не зробити
завдання за неї.
Добре, якщо у вас є попередній досвід будь-якого онлайн-
спілкування з батьками. Електронні анкети, творчі флешмоби, 
голосування у вайбері, вирішення загальних питань онлайн 
замість традиційних батьківських зборів – це все вам 
знадобиться.

Алевтина Лотоцька, головна спеціалістка МОН (2008-2019)



СПІВПРАЦЯ З 
АДМІНІСТРАЦІЄЮ ШКОЛИ

Правила взаємодії між всіма учасниками освітнього 
процесу (учителі-учні-батьки) під час дистанційного 
навчання

Шановні батьки! Навчальний рік триває, і ми продовжуємо його 
у формі дистанційного навчання. 
З 30 березня навчальний день буде організований за новим 
розкладом, і в новому форматі, в якому набагато більш 
важливим стане здатність учнів до самонавчання – а також 
плідна і злагоджена співпраця вчителів і батьків.

З листа до батьків директорки учнів Печерської гімназії
№75 Галіні Поварчук



Більше інформації про метолики і практики 
дистанціййного навчання можна отримати на 
сайті

https://nus.org.ua


