
Пошук потенційних респондентів  

Робота з  текстами  документів архіву КДБ. (Саме у цьому напрямку 
велику допомогу надали батьки)

Форматування тексту в такий спосіб, що б він не втратити зміст (Без 
батьків не обійшлось)

«Нарізання» відео та їх форматування (Якщо б не тато…)

Вибір формату подачі матеріалів проєкту

Батьки-учасники проєкту зізнавались, що вони вперше дізнались, що 
існують «правила» пошуку інформац�, візуальних,  відео-матеріалів та  їх 
зберігання. 

Неймовірно цікавим для батьків було спостерігати за дітьми, які 
виступали в ролі журналістів. (Татусі навіть знімали інтерв’ю на телефон). 

Особливо складним було регулярне нагадування дорослим, що це 
учнівський, а не батьківський проект.

В умовах майже півторамісячного карантину та регулярних «мінувань 
школи», було дуже складно узгоджувати матеріали, комунікувати та 
віднайти можливість презентувати проєкт.

Кінцевий перегляд проекту разом з батьками і дітьми став чудовим 
фіналом спільного проекту
Закюаркодити

Р.S Що вдалося і 
ризики роботи з 
батьками….

Наталія Голосова

Крок 1. Як залучити батьків:
Оголосіть предмет дослідження тему, попросіть дітей розпитати батьків що вони 
знають про предмет майбутнього дослідження. Встановіть контакти з тими 
батьками, хто виявив інтерес до проєкту і підтримав дітей. 
Вибір теми пройшов доволі легко, але із завданням «розпитати батьків, сусідів..» 
справились не всі. Частина учнів сказали, що їхні батьки цього не слухали, а дідусі і 
бабусі не цікавились, дехто навіть і не спитав батьків. Отже, залишилась невелика 
група учнів, батьки яких захопились цією ідеєю і разом з дітьми підключились до 
проєкту.
Вже важко сказати: діти втягнули батьків у проєкт чи батьки змотивували дітей. 

Крок 2. Плануємо  разом. Як спільно розробити план дослідження. 
В онлайн режимі було укладено попередній план роботи, напрямки пошуку 
інформац�, на добровільних засадах учні обирали «свій» інформаційний блок,  після 
чого повідомляли батьків. Отже, проте що треба робити батьки дізнавались від 
дітей. І знов виручив  zoom, google Meet, через які учасники проекту ознайомились 
з «правилами» пошуку інформац�, візуальних та відео-матеріалів, їх зберіганням та  
необхідністю робити посилання на кожне джерело. Саме тут неймовірно помічною 
стала  допомога батьків у пошуку респондентів, документів з архіву КДБ, 

Крок 3. Як батьки можуть допомогти у пошуках інформац�.
Перед батьками так само постав виклик – це пошук інформац�. Спільними 
зусиллями було намічено наступні напрямки: міський архів, де можна знайти 
свідчення очевидців та офіційні документи, оцифровані архіви КДБ, архіви КПРС. 
Саме тут неймовірно помічною стала  допомога батьків у пошуку потенційних 
свідків: сусідів, родичів знайомих, «знайомих знайомих», співробітників тощо. В 
пошукову роботу було втягнуто близько 30 осіб.  
Вже нікого не дивували регулярні «телефонні» або  «вайберівські» консультац�,  
СМС, які надсилались далеко за північ батьками, бо діти вже спали.

Крок 4. Відбір та систематизація матеріалів. Етап максимального залучення досвіду 
дорослих.

 Застереження: батьки не мають робити роботу за дітей.

Найважчим був відбір та  систематизація матеріалів. Це знов відбувалось у режимі 
онлайн. Було дуже складно. Нерідко, консультац�, уточнення, доповнення 
відбувались по скайпу. Тоді біля моніторів можна було побачити і дитину і маму 
(напевно тато був на роботі…)

Крок 4. Як мінімізувати вплив батьків задля вияву креативного мислення учнів під 
час  оформлення результатів пошуку.
Найцікавішим був вибір  назви нашого проєкту. Кожний учасник запропонував свій 
варіант. Голосування проходило в онлайн режимі. І діти і батьки голосували окремо. 
І, ось, остаточний варіант  назви проєкту -  «Ворожі голоси відкривали нам очі». Коли 
було завершено «чернетковий» варіант проєкту почалось офф-лайн навчання, і, 
скориставшись нагодою ми презентували  нашу роботу шкільній громаді ліцею 22 
лютого 2022р.

Крок 5. Як  «не забути» про внесок батьків під час презентац� проєкту. 
На самій презентац� батьків не було, але кожний учасник проєкту з неймовірною 
гордістю розказував  про те, у чому саме допомагали  мама чи тато, про суперечки, 
які виникали між дітьми і батьками, а інколи і між самими батьками. 
Нажаль, завершення проєкту співпало з початком війни рос� проти України. І як 
ніколи стало зрозумілим, що російська пропагандистська машина застосовує ті самі 
технолог�, як і в свій час КДБ СРСР. Вкидуючи фейки в інформаційний та інтернет 
простір, росія  намагається дестабілізувати ситуацію і «виправдати» свої злочинні д�.    

«Батьківський ресурс у проєктній діяльності» під час 
реалізації проєкту

 «Ворожі голоси відкривали нам очі»

Марія Кадушкевич з мамою Іриною
роботи з під час роботи з документами            

Вікторія Яцків з мамою Наталею під час 
транскрибування та перегляду інтерв’ю      

Заявлена методика передбачає інтегровану діяльність дітей і батьків: 

Визначення тематики проєкту, розподіл етапів роботи між учнями з подальшим 
обговоренням з батьками

Офлай інструктаж для батьків щодо розподілу діяльностей між дітьми і батьками. 
(Важливо наголосити на самостійній роботі дитини і консультативній ролі 
батьків) 

Розподіл діяльностей між дитиною і батьками (дідусями, бабусями…). 

Індивідуальні та групові комунікації батьків і дітей з вчителем (скайп, zoom, 
вайбер, телеграм тощо) на різних етапах роботи. 

Офлайн зустрічі в домашніх умовах учасників проекту для обміну інформацією,  
досвідом, новими ідеями, обговорення формату проєкту та технічного супроводу

Попередній перегляд реалізованого проекту в домашніх умовах. Обговорення 
пропозицій , рекомендацій, уточнення тощо

Фінальна зустріч учнівсько-батьківської проєктної групи під час презентації 
проекту перед шкільною чи місцевою громадою. 


