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Бондар О.М., Антипін Є.Б.
Київський університет імені Бориса Грінченка

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗЗСО З БАТЬКІВСЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ  
В УМОВАХ ЗМІШАНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті розглядається проблема взаємодії учасників освітнього процесу в період запрова-
дження дистанційного навчання. За результатами теоретичного поняттєвого аналізу нами визначено та 
охарактеризовано основні напрямки реалізації взаємодії закладів загальної середньої освіти з батьками 
учнів в умовах змішаної та дистанційної форм навчання. Для вивчення стану реалізації взаємодії школи 
з батьківською спільнотою було використано метод анкетування для батьків, в ході якого було проведено 
три етапи, кожен наступний з яких було розроблено на основі результатів отриманих в попередньому 
етапі; та метод бесіди-опитування для вчителів. Отримані результати дають можливість актуалізувати 
проблему взаємодії педагогів та батьківської спільноти в умовах дистанційного навчання на практичному 
рівні, а також визначити основні ідеї, що можуть стати визначальними у реалізації означеної проблеми. 
Ключові слова: взаємодія, взаємодія суб’єктів освітнього процесу, батьки учнів, дистанційна освіта, 
змішане навчання.

Bondar Olexandra, Antypin Yevhen
Borys Grinchenko Kyiv University

ORGANIZATION OF INTERACTION OF THE SCHOOL WITH THE PARENTAL 
COMMUNITY IN THE CONDITIONS OF MIXED AND DISTANCE EDUCATION

Summary. The article considers the problem of interaction of participants of the educational process during 
the introduction of distance education. The authors made an attempt to present the results of studying the 
current state of this problem in the practice of the educational institution. Based on the results of theoretical 
conceptual analysis, we have identified the main areas of interaction of general secondary education institu-
tions with parents of students in blended and distance education. Among them, we have identified the types 
of resources that create conditions for the implementation of interaction in a blended and distance education 
environment, namely: internet resources, communications, print resources. The article also provides a brief 
description of each of them. In this article, we present a description of a study of the effectiveness of school 
interaction with parents of students in a blended and distance education. The study was conducted in a school 
in Kyiv with teachers and parents of primary school students. To study the state of implementation of school 
interaction with the parent community, the method of contextual questionnaires (for parents) was used, during 
which three stages were conducted, each of which was developed based on the results obtained in the previous 
stage; and interview method (for teachers). In total, 60 respondents were involved in the study – parents of 
students in grades 1-4 and their teachers. Based on the results of a comparative analysis of the selected key 
inquiries of parents of primary school students regarding the organization of interaction with the school and 
teachers' understanding of the state of such interaction, the existing problems in the practice of the educational 
institution have been identified. The obtained results provide an opportunity to actualize the problem of in-
teraction between teachers and the parent community in the context of distance education at a practical level, 
as well as to identify the main ideas that may be decisive in the implementation of this problem. For example, 
parents' requests for the implementation of remote interaction with the use of offline format tools (resources) 
stimulate the search for effective resources for such interaction and its methodological support.
Keywords: interaction, interaction of subjects of educational process, parents of students, distance education, 
blended education.

Постановка проблеми. Взаємодія родин 
учнів та колективу школи є актуальною 

проблемою освіти сьогодення. Епідеміологічна 
ситуація, що виникла в 2020 році, актуалізувала 
дистанційний формат навчання. Він став широ-
ко впроваджений в школах, закладах вищої осві-
ти та інших освітніх закладах України. В цих 
умовах особливої актуальності набуває проблема 
організації взаємодії між учасниками освітнього 
процесу. Дистанційний формат педагогічного 
супроводу, як порівняно новий напрям в прак-
тичній педагогіці, переживає свій інтенсивний 
розвиток. 

Масове дистанційне навчання в умовах ізоляції 
стало викликом для всіх учасників освітнього про-
цесу: освітян, здобувачів освіти, батьків. Велика 
частина педагогічних колективів у короткі термі-
ни успішно освоїла цифрові ресурси та дистанційні 
платформи, які до цього не використовувалися.

Батьківська спільнота стала справжнім союзни-
ком вчителів у ефективній реалізації дистанційно-
го навчання. Батьки доклали зусиль, щоб у стислі 
терміни забезпечити дітей потрібними ресурсами 
для підтримки освітнього процесу. Однак при цьо-
му загострилася й низка проблем, таких як: тех-
нічна оснащеність сімей, комп’ютерна грамотність 
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батьків і педагогів, технічні можливості ресурсів 
Інтернет-комунікації, емоційний опір новим фор-
мам взаємодії і т. д. Незважаючи на це, дана форма 
супроводу активно розвивається, а її ефективність 
вивчається фахівцями різних наукових напрямів.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. На сучасному етапі психолого-педагогічна 
взаємодія розглянута у контексті роботи з різними 
категоріями суб’єктів освіти: з учнями початкової 
й середньої школи (В. Бикова, О. Василенко та ін.), 
спеціалізованих закладів освіти (Н. Сиротенко, 
П. Стефаненко та ін.), при роботі з обдарованими 
дітьми (О. Рукіна, А. Худякова та ін.). Науковці та-
кож приділяють увагу вивченню взаємодії освітніх 
організацій з сім’ями учнів (С. Кампов, К. Павел-
ків та ін.). Проблема ефективності використання 
е-ресурсів взаємодії також стає предметом наукових 
досліджень. Наприклад, у методичних рекомен-
даціях, присвячених організації дистанційного 
навчання в школі, запропоновано автоматизова-
ні платформи навчання і контролю знань [5, с. 4]. 
У статті С. Литвинової описано системи мобільного 
дистанційного навчання [4, с. 56]. Соціальні мережі 
в дистанційній освіті розглянула Н. Саско [7, с. 326]. 

Проте, проблема побудови взаємодії закла-
дів загальної середньої освіти з батьками учнів 
в умовах змішаного та дистанційного навчання 
не знайшла свого повноцінного висвітлення на 
даному етапі. Відтак, у цій статті зупинимося 
на розгляді практичних аспектів такої взаємодії 
та можливостей її реалізації. 

Метою статті є вивчення стану організації 
взаємодії ЗЗСО з батьками учнів в умовах реа-
лізації змішаної та дистанційної форм навчання.

У процесі дослідження проблеми організації 
взаємодії ЗЗСО з батьківською спільнотою в умовах 
змішаної та дистанційної освіти нами використано 
наступні методи дослідження: теоретичні – понят-
тєвий аналіз для визначення сутності основних 
дефініцій; емпіричні – педагогічне спостереження, 
анкетування батьків, бесіда з учителями.

Виклад основного матеріалу. Досліджен-
ня проблеми організації взаємодії школи з бать-
ками учнів в умовах дистанційного та змішаного 
навчання потребує визначення та взаємоузго-
дження основних понять.

У посібнику для шкіл від ГО «Смарт освіта» 
та МОН України під дистанційним навчанням 
розуміється сукупність технологій, що забезпечу-
ють учням доступ до основного обсягу навчаль-
ного матеріалу, інтерактивну взаємодію усіх 
учасників освітнього процесу, надання учням 
можливості самостійної роботи з освоєння дослі-
джуваного матеріалу [5, c. 4]. Змішане навчання, 
як зазначає К. Бугайчук, реалізується за раху-
нок інтеграції аудиторної та позааудиторної на-
вчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу 
на основі взаємного доповнення технологій тра-
диційного, електронного, дистанційного та мо-
більного навчання [2, с. 2]. 

Дистанційний супровід О. Штихалюк роз-
глядає як професійні дії педагогів та психологів, 
які спрямовані на створення умов для успішної 
реалізації освітньої діяльності без особистого 
контакту педагога з батьками учнів [10, с. 309]. 
Система дистанційної допомоги батькам спрямо-
вана на оптимізацію впливу сім’ї на дитину че-
рез підвищення педагогічної культури батьків.

Аналіз наукових джерел (І. Ахновська [1], К. Па-
велків [6], Н. Сівак [8] О. Штихалюк [10]) дозволив 
нам розглянути сутнісні характеристики найбільш 
поширених засобів взаємодії ЗЗСО з батьками учнів 
при реалізації дистанційної та змішаної форм на-
вчання. Серед них виокремлюємо такі основні види 
ресурсів: інтернет-ресурси, засоби зв’язку, друковані 
ресурси. Розглянемо їх детальніше. 

1. Інтернет ресурси – це вид ресурсів з вико-
ристанням мережі інтернет (онлайн і офлайн).

Онлайн ресурси припускають безпосереднє й од-
ночасне перебування в мережі учасників взаємодії 
(наприклад, педагога й батьків учня). До таких ре-
сурсів належать: програми інтерактивної комуні-
кації (Skype, Zoom, Viber, Тelegram ін); чати – спіл-
кування в месенджерах, коли листування ведеться 
в реальному часі; соціальні мережі – можливість пе-
редачі і прийому інформації при одночасній присут-
ності в мережі учасників взаємодії; форум – тема-
тичне спілкування (на відміну від чату, на форумі 
можливе розміщення великого обсягу інформації); 
вебінар – онлайн захід, на якому спікери проводять 
тематичні навчальні заходи [9, c. 170].

Офлайн ресурси (від англійського off-line, 
«від’єднаний від мережі») не передбачають пере-
бування в мережі учасників взаємодії, кожен учас-
ник може використовувати ресурс у зручний час. 
До таких ресурсів належать: електронна пошта – 
один з найпоширеніших способів обміну інформа-
цією шляхом листування; блог (влог) – регулярне 
додавання записів або відео-контенту з інформа-
ційно-просвітницькою метою; веб-сайт – електро-
нна сторінка з інформацією від приватної особи 
(персональний сайт педагога або психолога) або 
організації [10, c. 310]. Також в офлайн режимі ак-
тивно використовуються форум і соціальні мережі.

2. Засоби зв’язку – вид ресурсів, де в якості 
прийому й передачі інформації використовується 
телефонія. До них відносяться: телефон, завдяки 
якому можна здійснювати спілкування на відста-
ні, що дозволяє досить швидко прийняти і переда-
ти великий обсяг інформації; смс-розсилки – один 
з ефективних і швидких способів передачі-отри-
мання невеликих обсягів інформації в екстреному 
режимі; телефон довіри – один з видів психологіч-
ної підтримки батьків учнів при їхньому супроводі 
в період дистанційного навчання дітей [3, c. 112].

3. Друковані ресурси. Взаємодія батьків 
та ЗЗСО може бути реалізована за допомогою на-
ступних варіантів друкованих ресурсів: пам’ятка – 
інформаційний ресурс, спрямований на покрокову 
інструкцію вирішення певної педагогічної про-
блеми батьків або їхніх дітей; буклет – короткий 
інформаційний ресурс з розкриттям певної інфор-
мації; стенд – друкований інформаційний ресурс, 
представляє собою щит або конструкцію з тексто-
вою і (або) графічною інформацією різного змісту. 
Може носити інтерактивний або статичний харак-
тер; до друкованих ресурсів належать флаєри, ві-
зитки, оголошення, газети і т.д. [10, c. 312].

Наступним етапом роботи стало емпіричне 
дослідження організації взаємодії ЗЗСО з бать-
ками учнів в умовах реалізації змішаної та дис-
танційної форм навчання. В ході реалізації цієї 
роботи ми ставили перед собою такі завдання:

1. Виявити наявність запиту батьків учнів на 
психолого-педагогічний супровід під час реаліза-
ції змішаної та дистанційної форм навчання.
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2. З’ясувати необхідну тематику супроводу сі-

мей під час реалізації дистанційного навчання 
їхніх дітей.

3. Визначити, яку з форм взаємодії зі школою 
обирають батьки під час дистанційного навчан-
ня дітей.

У дослідженні взяли участь 60 батьків учнів 
1-4 класів закладів загальної середньої освіти (м. 
Київ). Вік учасників дослідження становив від 
32 до 45 років.

Для збору інформації було використано метод 
анкетування. Учасникам було запропоновано 
три анкети, складених автором статті, що міс-
тили по 9 запитань. Зміст питань 2 та 3 етапів 
анкетування був визначений з урахуванням ре-
зультатів попереднього етапу анкетування.

Зупинимося докладніше на результатах, 
отриманих у ході емпіричного дослідження.

На першому етапі роботи було проаналізовано 
наявність (відсутність) запиту батьків учнів на 
психолого-педагогічний супровід під час дистан-
ційного навчання. За результатами з’ясовано, 
що переважна більшість опитаних батьків (75%) 
хотіли б отримувати психолого-педагогічну допо-
могу від фахівців ЗЗСО. Близько 25% учасників 
дослідження зауважили про відсутність потреби 
у взаємодії з учасниками освітнього процесу під 
час дистанційного навчання їхніх дітей. Свою 
відповідь батьки охарактеризували браком часу, 
недовірою до педагогів, бажанням самостійно ви-
рішувати свої проблеми й проблеми їхніх дітей. 
Можемо пояснити подібний вибір батьків тільки 
їхніми власними сформованими уявленнями, 
страхами й міфами щодо недостатньої кваліфі-
кованості педагогів ЗЗСО.

На другому етапі роботи було з’ясовано запити 
батьків щодо тематики їхнього супроводу під час 
реалізації дистанційного навчання дітей. За ре-
зультатами більшість батьків (55%) хотіли б отри-
мувати індивідуальну консультаційну допомогу 
педагогів і психологів школи з вирішення кола 
актуальних питань. Педагогічна просвіта (24%) 
та діагностика (21%) цікавлять батьків меншою 
мірою. На наш погляд дані результати можуть 
бути пов’язані з потребою батьків у вирішенні не 
загальних проблем виховання та навчання їхніх 
дітей, а персональних, які виникають у батьків 
при екстреному та не завжди організованому про-
цесі дистанційного навчання дітей.

На третьому етапі роботи визначено актуаль-
ні форми взаємодії батьків із ЗЗСО під час дис-
танційного та змішаного навчання. За результа-
тами з’ясовано, що більшість батьків учнів (77%) 
підтримують дистанційний спосіб психолого-
педагогічного супроводу і тільки 23% опитаних 
батьків хотіли б мати можливість безпосередньої 
зустрічі для взаємодії з педагогами й психологом 
закладу освіти, де навчається їхня дитина.

За результатами вивчення вибору батьками 
видів дистанційних ресурсів взаємодії зі школою 
з’ясовано, що більшість батьків (87%) обрали Ін-
тернет-ресурси як засіб зв’язку зі школою під час 
реалізації дистанційного навчання. У меншій 
мірі батьки зацікавлені у взаємодії із ЗЗСО за-
собами друкованої продукції (електронний фор-
мат) чи засобами телефонного зв’язку.

Інтерес для дослідження становило питання 
щодо використання конкретних форм Інтернет-

ресурсів, які хотіли б використовувати батьки 
учнів при дистанційній взаємодії з фахівцями 
освітніх організацій. Їм пропонувалася можли-
вість вибору відразу декількох варіантів.

Результати опитування дозволили встанови-
ти, що більшість опитаних батьків обирають такі 
Інтернет-ресурси, як електронна пошта (23%), 
навчальні вебінари і веб-сайти (по 21%), онлайн 
спілкування (19%) і отримання інформації через 
форум (16%). Дані результати становлять інтерес 
через те, що на думку педагогів (опитаних у формі 
бесіди), батьки повинні були б віддавати перевагу 
формам онлайн супроводу. Проте дані опитуван-
ня показали, що онлайн форма знаходиться не на 
першому місці. Тобто, батьки учнів вважають за 
краще отримати можливість спокійно сприйняти 
інформацію у вільному режимі та у час, зручний 
для них, а не для фахівця закладу освіти.

За результатами бесід та анкетування вчи-
телів і батьків з’ясовано, що загальним недолі-
ком широкого запровадження характеризованих 
вище способів взаємодії школи і сім’ї є недостат-
ній рівень ІКТ-компетентності вчителів і батьків. 
Вирішення подібних проблем, на думку опита-
них батьків, лягає на школу. Учителі ж зазнача-
ють: якщо батьки недостатньо інформовані про 
роботу школи, то не можуть адекватно реагувати 
на деякі вимоги (наприклад, невиконання ста-
туту, прийнятого в школі, переваги участі учнів 
у конкурсах, конференціях тощо).

Висновки й перспективи подальших розробок. 
Варто зауважити, що фактично відсутні наукові 
роботи, присвячені проблематиці взаємодії ЗЗСО 
з батьками учнів під час реалізації змішаного 
та дистанційного навчання, що може свідчити 
про досить високу значимість отриманих даних. 
Дана стаття спрямована на зміщення фокусу ува-
ги дослідників з вчителів і учнів на їхніх батьків, 
як учасників дистанційного освітнього процесу. 

Таким чином, в ході аналізу наукових джерел 
розглянуто актуальні засоби взаємодії навчально-
го закладу з батьківською спільнотою при реаліза-
ції дистанційного навчання (Інтернет-ресурси, за-
соби зв’язку, друковані ресурси). Встановлено, що 

 
Рис. 1. Результати використання пріоритетних 

Інтернет-ресурсів батьками учнів  
для дистанційної взаємодії зі школою, у %

Джерело: розроблено автором (О. Бондар)
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засоби дистанційної взаємодії ЗЗСО з батьками 
учнів виходять на перший план у зв’язку з тим, 
що мають більший ресурсномісткий потенціал 
і сприяють розвитку взаємодії педагогів і батьків 
у інтересах розвитку особистості дитини. 

За результатами проведеного емпіричного до-
слідження можна зробити висновок, що більшість 
батьків учнів для ефективної взаємодії зі школою 
з метою вирішення психолого-педагогічних та ор-

ганізаційних питань під час реалізації дистанцій-
ного навчання обирають дистанційні ресурси, 
у першу чергу – Інтернет-ресурси офлайн формату.

Тематика дистанційної взаємодії з сім’єю, 
технології даної роботи, засоби підвищення її 
ефективності, розробка заходів щодо забезпечен-
ня різних форм зв’язку з батьками, організація 
роботи консультаційних пунктів можуть стати 
предметом подальших наукових досліджень.
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Редакція наукового журналу  
пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам,  
молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам  

опублікувати свої статті за різними науковими напрямами

ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ НЕОБХІДНО:
1. Заповнити електронну форму реєс-

трації, обов'язкову для публікації.
2. Надсилати на електронну пошту редакції 

info@molodyvcheny.in.ua статтю та квитанцію 
про сплату вартості публікації наукової 
статті (сплачується лише після повідомлення 
про прийняття матеріалів). Обов'язково в темі 
листа вкажіть науковий розділ журналу, 
в якому ви бажаєте опублікувати статтю.

3. Редакція рецензує вашу статтю протягом 
2–3 днів. Статті студентів публікуються за 

наявності рецензії або співавтора з науковим 
ступенем.

4. Якщо стаття успішно пройшла рецензу-
вання, ми відправляємо вам лист з інформа-
цією: «Стаття пройшла рецензування, 
прийнята до публікації».

5. Як тільки електронна версія журналу 
розміщується на сайті, ми повідомляємо вам 
про це. Потім, після виходу журналу з друку, 
ми відправляємо вам друкований примірник 
в потрібній кількості.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Наукові статті повинні містити такі необ-

хідні елементи (з виділенням по тексту статті):
– постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми, на які посилається автор; 

– виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття;

– формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); 

– виклад основного матеріалу дослід-
ження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; 

– висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальшого розвитку в цьому на-
прямку.

Автори, які подали матеріали для пу-
блікації, погоджуються з наступними поло- 
женнями:

– відповідальність за достовірність по-
даної інформації в своїй роботі несе  
автор. 

– автори зберігають за собою всі автор-
ські права і одночасно надають журналу 
право першої публікації, що дозволяє по-
ширювати даний матеріал із зазначенням 
авторства та первинної публікації в даному  
журналі.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
– індекс УДК (у верхньому лівому кутку 

сторінки); 
– назва статті, прізвище, ім’я, по бать-

кові автора (-ів), місце роботи (навчання), 
вчений ступінь, вчене звання, посада мовою 
оригіналу статті;

– анотація (мінімум 700 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) мовою оригіналу 
статті;

– назва статті, прізвище та ім’я автора (-ів),  
місце роботи (навчання) англійською мовою;

– анотація (мінімум 1800 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) англійською мовою;

– текст статті може бути українською, ро-
сійською або англійською мовою;

– список літератури подається наприкін-
ці статті у двох формах: «Список літератури» 
і «References».

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені  
у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів)

Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині

Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см

Нумерація сторінок не ведеться

Малюнки та таблиці

необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони 
згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифта 

табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. 
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та 

доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул  
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці 
тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються

Обсяг від 10 до 20 сторінок включно
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