
Як налагодити ефективне

онлайн-навчання та покращити

комунікацію з учнями в умовах

карантину



ПЕРЕВІРКА
ЗВ’ЯЗКУ

Якщо ви готові до трансляції,
напишіть відповідь на запитання:



НАТАЛІЯ ПАНАСЕНКО

ПРО
ЛЕКТОРА

• Засновник Школи Ділової Комунікації Англійською Мовою

RESTART

• Vice President of Partnership at GMDH Streamline 

• викладач англійської мови (диплом викладача англійської

мови та літератури ЛНУ ім. Ів. Франка)

• автор тренінгів з ділової комунікації, психолог (ЛНУ ім. Ів. 

Франка)

• методист Малої Академії Наук

• аспірант Інституту Обдарованої Дитини





ПЛАН
ВЕБІНАРУ

• Переваги та виклики онлайн навчання

• Інструменти та методи онлайн навчання

• Аналіз успішного кейсу тристоронньої комунікації

«вчитель-батьки-учні»



Переваги

• Доступ до безмежної кількості навчального контенту

• Відсутність географічних обмежень

Переваги та виклики онлайн-навчання



Челенджі (виклики)

1) Організація процесу

2) Комунікація між усіма учасниками навчального процесу (учні, 
батьки, вчителі)

5) Технічний та технологічний прогрес

6) Втримання уваги учні

6)    Емоційна складова

7)    Підготовка до уроку (методична, технічна та технологічна)

Виклики в онлайн-навчанні



Основні виклики та помилки в організації
онлайн навчання та комунікації між
вчителями, батьками та учнями

• Відсутність розподілу ролей та обов'язків

• Відсутність розуміння спільної цілі

(Батьки повинні хотіти допомогти у налагодженні навчального процесу. 
Як їх мотивувати?)

• Зростаюча напруга та конфронтація



Основні виклики та помилки в організації
онлайн навчання та комунікації між
вчителями, батьками та учнями

• Не структурована комунікація

(1 задача – 1 меседж. Меседж – це повноцінна
одиниця передачі інформації і його організяція
повинна бути логічною та структурованою)

• Використання одного каналу для різних
предметів

• Використання одного каналу для різних класів

• Відсутність інформаційної екології



Основні виклики та помилки в організації онлайн-
навчання
та комунікації між вчителями, батьками та учнями

• Відсутність чітко поставлених задач

• Відсутність чіткого дедлайну



Основні виклики та помилки в організації
онлайн навчання та комунікації між
вчителями, батьками та учнями

Введення інноваційного інструменту без належної

імплементації, налагодження процесу, інструкції та 

завчасного тренінгу для усіх учасників процесу.

(Учасники навчального процесу не читають думки 

вчителів. Якщо ми хочемо, щоб щось відбулося, ми 

повинні детально скоординувати процес!)



Тристороння комунікація: 

ролі, задачі та очікування



Задача Навчатися, відвідувати заняття, засвоювати 
матеріал, вчасно виконувати домашні 
завдання

Очікування Начальний процес буде організовано для 
нього/неї. 

Учень







Задача Допомогти вчителям налагодити навчальний 
процес

Очікування Навчальний процес буде організовано 
вчителями

Учні зможуть самостійно брати участь в 
навчальному процесі

Батьки





Задача Скоординувати онлайн-навчання

Налагодити процес комунікації, розклад, 
підготовки методичних матеріалів та 
контролю успішності

Очікування Батьки розуміють наскільки навчальний 
процес є важливим і візьмуть на себе більшу 
частину обов’язків

Учитель





Інструменти та методи онлайн-навчання:
текстові месенджери



Інструменти та методи онлайн-навчання:
Відеозв’язок



Інструменти та методи онлайн-навчання:
Відеозв’язок



Інструменти та методи онлайн-навчання:
комплексна організація навчання



Аналіз успішного кейсу тристоронньої
комунікації «вчитель – батьки - учні»



Аналіз успішного кейсу тристоронньої
комунікації «вчитель – батьки - учні»



Аналіз успішного кейсу тристоронньої
комунікації «вчитель – батьки - учні»



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЮ НА ВАШІ

ЗАПИТАННЯ В ЧАТІ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Залишилися запитання?

Надсилайте їх на електронну адресу:

webinar@naurok.com.ua

Бажаєте стати лектором?

Не хочете пропустити вебінар?

Заповніть форму

Реєструйтесь завчасно

mailto:webinar@naurok.com.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnAjnuI-JhMSpkfWbZRmo3vskUBp1L9ydIS1qw1D5pgIi2A/viewform
https://naurok.com.ua/webinar

