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Зібратися разом – це початок,  
залишатися разом – це прогрес, 

працювати разом – це успіх. 
Генрі Форд 

 
У тезах актуалізується питання співпраці вчителя, учня і батьків 

в умовах всесвітнього карантину і введення дистанційного навчання. 
Обговорюється можливість залучення батьків до процесу дистанційного 
навчання і стати його активними учасниками процесу. Виносяться на 
обговорення форми співпраці учнів, учителів і батьків, напрями 
дистанційної освіти та роботи «трикутника партнерства». 
Акцентується на тому, що для здобувачів профільної освіти віртуальний 
простір набагато ширший: навчальні платформи, профорієнтаційні 
проекти, тестування, творчі майстерні, наукові презентації з основних 
напрямів сучасної науки. 
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трикутник партнерства; здобувачі профільної освіти. 
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Theses actualize the issue of cooperation between teachers, schoolchild 

and parents in the context of world quarantine and the introduction of distance 
learning. The possibility of involving parents in the distance learning process 
and becoming active participants in the process is discussed. The forms of 
cooperation between pupils, teachers and parents, the directions of distance 
education and the work of the «partnership triangle» are discussed. The 
emphasis is on the fact that for the schoolchild of profile education the virtual 
space is much wider: educational platforms, vocational projects, testing, 
creative workshops, scientific presentations in the main areas of modern 
science. 
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В умовах всесвітнього карантину і введення 

дистанційного навчання нового звучання набуває співпраця 
вчителя, учня і батьків.  



Така система вже давно практикується в вальдорфських 
школах. Вихователі, педагоги спілкуються з батьками як з 
суб’єктами виховного процесу. На відміну від більшості 
державних традиційних освітніх закладів, тут батькам 
пропонують відвідати уроки, концерти, демонструють творчі 
роботи учнів. Цим вальдорфский процес навчання викликає 
прихильність до себе тих батьків, які хочуть бути активними 
учасниками процесу. Батьки та їхні ініціативи завжди вітаються: 
допомога у виготовленні іграшок, оформленні та прибирання 
групи, активну участь у святах і т.п. 

Цю практику підтримують і творчі колективи, які 
вимушені закритися на період карантину, але не полишають 
активне спілкування та спільну роботу з вихованцями. Творчі 
роботи, танцювальні та музичні заняття, художні майстерні, 
перегляди та обговорення фільмів та постановок та багато чого 
іншого є в їхньому активі. 

У який спосіб змінюється освітній процес у традиційних 
школах зараз. Дистанційне навчання для дітей різного віку 
зумовлює різну ступінь залучення до цього процесу батьків. 
Традиційним таке залучення обмежується спонуканням 
батьками дітей до активного навчання, контроль над 
здійсненням уроків, але дуже рідко батькам пропонується стати 
учасниками процесу. В ідеалі спрощену модель взаємодії учня, 
вчителя і батьків можна зобразити так:  

 

  
Рис. 1. Спрощена модель взаємодії учня, 

вчителя і батьків 



Учень – вершина. В основі – співпраця вчителя і батьків. 
 
Серед форм співпраці учнів, учителів і батьків такі: 

 організація робочого часу, засобів навчання та 
синхронізація зусиль; 

 пасивна участь батьків під час взаємодії учня та 
вчителя за взаємною згодою (для тих учнів, які потребують 
допомоги чи індивідуальної роботи); відмова від такої участі під 
час взаємодії учня і класу (групи); 

 можливість індивідуальних (чи за участі батьків) 
відеоконсультацій за потреби; 

 графік взаємодії: проведення раз на тиждень класних 
годин, віртуальних консультацій, обговорень за участю батьків 
(в ефірі вчитель, слово учням та батькам за потреби з ключових 
питань, основне спілкування в чаті);  

 спілкування батьків та вчителів про успішність учнів 
за домовленістю; 

 налагодження постійної співпраці учнів між собою за 
дистанційної форми, завдання для вусіх, проєкти та творчі 
роботи (робота в спільному документі, груповому чаті), 
презентація результатів такої співпраці для вчителів і батьків на 
відеоконференції; 

 створення індивідуальної освітньої та виховної 
траєкторії учня із залученням до взаємодії батьків, регулярна 
комунікація; 

 зворотний зв’язок: постійний чат, з якого 
виокремлюються актуальні питання та проблеми, винесення їх 
на обговорення. 

Для здобувачів профільної освіти віртуальний простір 
набагато ширший: від навчальних платформ, профорієнтаційних 
проектів, тестувань, творчих майстерень – до наукових 
презентацій з основних напрямів сучасної науки. 

Головні напрями дистанційної освіти та роботи 
«трикутника партнерства» подано на рис. 2.  

Платформи.  
Для учнів середньої та старшої школи є рішення – 

гейміфікована онлайн-платформа iLearn, розробником якої є 
«Освіторія»: https://ilearn.org.ua/ 

 



 
Рис. 2. Головні напрями дистанційної освіти та роботи 

«трикутника партнерства» 
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