
Сучасний погляд на міжособистісну взаємодію в системі 

«учитель-учень-батьки»

Тема педради:

“Педагогіка партнерства – основа Нової української 

школи, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і 

батьків”

Форма проведення:

Інноваційна педрада – дискусія

Присутні: 

Педагоги закладу, батьки, учні.

Мета зібрання:

Зрозуміти, що педагогіка партнерства спрямована на 

те, щоб побудувати довіру між школою, дітьми, 

батьками та суспільством





Концепція Нової української школи (НУШ)

• ухвалення нових державних стандартів 

загальної середньої освіти 

• запровадження нового принципу педагогіки 

партнерства 

• підвищення мотивації вчителя шляхом 

підвищення рівня його оплати праці

• запровадження принципу дитиноцентризму

• удосконалення процесу виховання

• створення нової структури школи 

• децентралізація та ефективне управління 

загальною середньою освітою

• справедливий розподіл публічних коштів 

• створення сучасного освітнього 

середовища 

• створення необхідних умов для навчання 

учнів безпосередньо за місцем їх проживання 



Педагогіка партнерства – основа Нової 

української школи, що ґрунтується на 

співпраці учня, вчителя і батьків 



Як називається Нова українська школа 

згідно нового Закону України 

«Про освіту»?

• школа майбутнього

• школа розвитку та перспектив

• школа особистісно-зорієнтованого 

навчання

• школа компетентностей XXI століття

• школа радості 



Школа компетентностей XXI століття

10 ключових компетентностей 

для Нової української школи

1.  Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) 
мовами.

2.  Спілкування іноземними мовами.

3.  Математична грамотність.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях.

5.  Інформаційно-цифрова компетентність.

6.  Уміння вчитися впродовж життя.

7.  Соціальні і громадянські компетентності.

8.  Підприємливість.

9.  Загальнокультурна грамотність.

10. Екологічна грамотність і здорове життя.



Які уміння та навички будуть найбільш потрібні 

роботодавцям у 2020 році? (за результатами роботи 

Світового економічного форуму у 2016 році).

УВАГА! Оберіть правильні  відповіді (3)

• критичне мислення

• точність та пунктуальність

• емоційний інтелект

• креативність

• виконавська дисципліна



Нова українська школа – це ключова реформа 

Міністерства освіти і науки

Педагогіка партнерства,

орієнтація на учня, 

виховання на цінностях -

саме ці складові концепції 

Нової української школи 

спрямовані на те, щоб 

побудувати довіру між 

школою, 

дітьми, 

батьками 

та суспільством



«Без довіри нема освіти»



Завдання 1

Обрати той тезис, який вважаєте за потрібне:

А) вчитель має бути партнером, але не 

давати слабину перед учнями

(залишатися вимогливим)

Б) відкинути партнерство і  слідкувати за 

міцною дисципліною ( учень слухняно 

виконує волю вчителя, йому не 

обов’язково виявляти ініціативу)



Педагогіка партнерства
Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства».

Основні принципи цього підходу:

•повага до особистості;

•доброзичливість і позитивне ставлення;

•довіра у відносинах та стосунках;

•діалог-взаємодія-взаємоповага;

•розподілене лідерство (проактивність, право вибору та 
відповідальність за нього, горизонтальність зв`язків);

•принципи соціального партнерства (рівність сторін, 
добровільність прийняття зобов`язань, обов`язковість 
виконання домовленостей)



Завдання 2

Обрати відповідь, яку вважаєте за потрібну

“ Справа  не в тому, як перепідготувати 

вчителів, а чи готові вони до принципів 

партнерства у педагогіці, до співпраці із 

батьками, громадою та учнями ?”

А) так

Б) ні

В) не готова(ий)  відповісти



Сучасний погляд на міжособистісну взаємодію в системі 

«учитель-учень-батьки»

1. Форми залучення батьків у життя закладу ( класу).
Батьківські комітети, батьківські збори, чи   індивідуальні   
консультації? Що краще? 

2. Виховання дітей — справа лише школи ? 

Справа лише батьків?

3. Ваше ставлення до каліграфії.

Чим лякає відсутність каліграфії?Чи потрібно забрати в 
молодших класах каліграфію і ввести тренування набору тексту 
на клавіатурі?

4. Навіщо дітям домашні завдання? 

Чи можна обійтися без домашніх завдань?

5. Навіщо в початковій  школі оцінки?

Чи можна без них?

6. Конфіденційна оцінка.

Чи  треба приховувати оцінки в початковій школі? 

7. Мобільні телефони і планшети. Чи варто встановлювати 
заборону на телефони і планшети?



К. Робінсона і Лу Ароніки.   «Ви, Ваша дитина і школа»! Ви можете 

замовити цей бестселер за спеціальною ціною – 110 грн.

Автор

окреслює важливі 

принципи й дає 

практичні поради, як 

організувати і скерувати 

навчання дитини в 

школі чи за її межами. 

Автор

розвіює численні міфи, 

описує різні варіанти 

сучасних шкіл і 

висловлює свою позицію 

щодо суперечливих 

питань.



Чому школам вигідно співпрацювати 

з батьками?



Завдання 3

Обрати той тезис, який вважаєте за потрібне:

А) батьківські збори 

Б) індивідуальні консультації

В) змішана форма ( збори + консультації)





Батьки! Вам потрібно припинити звинувачувати 

у всьому вчителів! (Канадський вчений Блейр Кінг)

Завдання 4.

Виховання майбутнього покоління — це справа ..?



Шановні батьки!
• Ми хочемо нагадати вам, що такі чарівні слова, як 

«добрий день», «будь ласка», «дякую» і «перепрошую» 
діти вперше чують вдома.

• Саме вдома діти вчаться бути чесними, пунктуальними і 
старанними , добре відноситися до друзів, поважати 
старших і вчителів.

• Саме вдома вони вчаться бути охайними, не говорити з 
повним ротом і кидати сміття в смітники.

• Вдома вони вчаться бути організованими, доглядати за 
своїми речами і не чіпати чужих.

• А в школі ми вчимо їх мові, математиці, природознавству, 
малюванню і фізкультурі, батьківське виховання ми лише 
закріплюємо, але  не замінюємо.



Чи потрібна в молодших класах 

каліграфія?



Думаємо. Дискутуємо. 

Доводимо.

• Чи можна обійтись без домашніх завдань?

• Навіщо в школі оцінки? Чи можна без них?

• Навіщо приховувати оцінки в початковій 

школі?

• Чи варто встановлювати заборону на 

телефони і   планшети?



Навіщо дітям домашнє 

завдання?



Навіщо в школі оцінки?



Чи потрібно приховувати оцінку?



Чи варто встановлювати            

заборону на телефони?



ВСІМ    НАПАМ’ЯТЬ

«Якщо вчитель став другом 

дитини, якщо ця дружба осяяна 

благородним захопленням, 

поривом до чогось світлого, 

розумного, у серці дитини ніколи 

не з’явиться зло», – писав

Василь Сухомлинський.


