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АНОТАЦІЯ 

Бугакова О. В. Технологія організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (015 – 

Професійна освіта). – Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, МОН України. – Харків, 2018. 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням 

проблеми організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками. 

Актуальність  педагогічного  дослідження  організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками зумовлена потребою розв’язання низки суперечностей, таких як-

от: наявністю нормативного забезпечення взаємодії педагогічного 

колективу з батьками та недостатнім навчально-методичним забезпеченням 

в умовах розбудови НУШ; розробкою у вітчизняній науці теорії 

педагогічної взаємодії та відсутністю методологічного обґрунтування 

технології організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу в умовах розбудови НУШ; усвідомленням 

педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу та 

батьками необхідності їхньої взаємодії в освітньому середовищі та 

недостатньою розробленістю змісту, форм та методів її організації.  

У дисертації визначено суть понять: «взаємодія» –  вид стосунків або 

взаємин, інтегруючий чинник, методологічний принцип пізнання природи, 

людей і форму руху будь-якої системи; «педагогічна взаємодія» – 

детермінована освітня ситуація, опосередкована соціально-психологічними 

процесами, що веде до кількісних і якісних змін якостей і станів суб’єктів і 

об’єктів педагогічного процесу; «взаємодія педагогічного колективу 
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загальноосвітнього навчального закладу з батьками» – процес взаємовпливу 

суб’єктів один на одного в системі спільної особистісно-орієнтованої 

ціннісно-моральної діяльності закладу освіти, спрямованої на формування 

гуманістичних цінностей та якостей, мотивації та правил гуманної 

поведінки та заснованої на конструктивному діалозі і позитивної 

міжособистісної співпраці, що веде до якісних змін суб’єктів і об’єктів 

взаємодії шляхом взаєморозуміння та взаємодопомоги, де батьки мають 

розуміти логіку організації освітнього процесу, сприяти розвитку 

компетентностей своїх дітей, бачити можливості своєї участі в освітньому 

процесі.  

Основними характеристиками взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками є: взаємопізнання, 

взаємоактивність, взаєморозуміння, взаємовідношення, взаємні дії, 

взаємовплив. Організація взаємодії з батьками в сучасних умовах 

передбачає: спільну діяльність – взаємодія педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками в освітньому процесі 

для загального й особистісного успіху учнів; спільну мету – виховання 

творчої, яскравої індивідуальності учня, залучення його до духовних, 

національних, особистісних цінностей; координацію, тобто узгодження 

позицій, – міцний інтелектуальний, емоційний, міжособистісний 

взаємозв’язок, контакт; позитивну взаємозалежність – оптимальний 

розподіл обов’язків, ролей, взаємне стимулювання, підтримка, обмін 

інформацією, постійний зв’язок педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками; колаборацію – 

відповідальність за результат роботи педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу та батьків; активну творчу позицію 

суб’єктів взаємодії – розкриття внутрішнього потенціалу учнів; суб’єкт-

суб’єктну позицію – визнання рівності та цінності педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу та батьків тощо. 
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Структура організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками містить такі 

компоненти: ціннісно-мотиваційний, який відображає ставлення до іншої 

людини як до вищої цінності, вияв доброти, уваги, турботи, допомоги, 

милосердя; когнітивний, пов’язаного з пізнанням іншої людини, здатністю 

зрозуміти її особливості, інтереси, потреби, помітити зміни настрою, 

емоційного стану; поведінковий, який стосується вибору адекватних 

ситуацій, способів спілкування, етичноцінних зразків поведінки та 

рефлексійний, який сприяє усвідомленню особистістю того, як вона 

оцінюється іншими індивідами, а також здатність особистості до 

сприйняття себе з точки зору інших. Основними характеристиками 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками є: взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємовідношення, взаємні 

дії, взаємовплив, а ознаками –  спільна діяльність, спільна мета, 

координація, позитивна взаємозалежність, колаборація, активна творча 

позиція учасників, суб’єкт-суб’єктна позиція. 

Теоретично обґрунтовано технологію організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, яка ґрунтується на методологічних підходах (системний, 

діяльнісний, особистісно зорієнтований, гуманістичний) та принципах 

(cприятливoгo oтoчeння, здoрoв’язбeрeжнocтi нaвчaння, синергії, 

oптимaльнocтi зaтрaт, взаємодовіри, дiaлoгiчнocтi, толерантності, 

дoбрoзичливocтi, конструктивності, спільної мети) і включає такі етапи: 

мотиваційно-ціннісний, який передбачає розвиток стійкої спрямованості на 

взаємодію інтересів і потреб педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу та батьків, розуміння ціннісних орієнтацій в 

організації такої взаємодії, формування інтересу, потреби та позитивного 

ставлення до проблеми організації взаємодії; змістово-діяльнісний, який 

сприяє формуванню знань батьків щодо освітнього простору Нової 
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української школи шляхом оволодіння ними формами, методами та 

прийомами взаємодії; передбачає розвиток та вдосконалення умінь 

взаємодіяти; рефлексійно-корегувальний, який забезпечує формування 

рефлексивності, що полягає у здатності особистості до аналізу організації 

взаємодії, сприяє формуванню педагогічної культури батьків, підвищенню 

якості освітнього процесу та розвитку потенціалу учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

У процесі дослідження виявлено педагогічні умови, що забезпечують 

ефективне функціонування технології організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками: 

гуманістична спрямованість взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками;  залучення батьків до 

формування освітнього простору Нової української школи. 

З’ясовано, що результатом організації взаємодії як успішної 

передумови співпраці, що ґрунтується на досвіді й особистісних якостях 

педагогічного колективу та батьків в освітньому процесі загальноосвітнього 

навчального закладу, є сформованість педагогічної культури батьків та 

підвищення якості освітнього процесу.  

На констатувальному етапі педагогічного експерименту було 

сформовано експериментальну та контрольну групи, до яких увійшли 

батьки, оскільки  члени педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу – це фахівці, які мають високий рівень педагогічної 

культури, а їхні професійні компетенції спрямовані на зростання 

ефективності освітнього процесу. 

Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав 

перевірку розробленої технології організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками на таких 

етапах: мотиваційно-ціннісному, змістово-діяльнісному та рефлексійно-

корегувальному.  
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Реалізацію мотиваційно-ціннісного етапу технології було спрямовано 

на: вивчення сімей учнів, їхнього виховного потенціалу (структура сім’ї, 

матеріальний добробут, гуманістична спрямованість, сімейні відносини, 

традиції); підвищення готовності батьків до виховання дітей, усвідомлення 

ними важливості відповідальності батьківства; залучення батьків, усіх 

дорослих членів родини, до освітнього процесу як рівноправних учасників. 

На змістово-діяльнісному етапі реалізації технології 

експериментальна робота спрямовувалася на фoрмувaння ocвiтньoгo 

прocтoру Нoвoї укрaїнcькoї шкoли шляхoм oргaнiзaцiї взaємoдiї 

педaгoгiчнoгo кoлективу загальноосвітнього навчального закладу тa 

бaтькiв. Цьому сприяли тaкi фoрми та методи рoбoти: традиційні: 

батьківські збори; батьківсько-педагогічні конференції; індивідуальні 

консультації педагога, бесіди, спільні домашні завдання, диспути тощо; 

осучаснені: круглі столи, рольові ігри, дискусійний клуб, лекторії, дні 

довіри, батьківські семінари, батьківський ринг, дні добрих справ, аукціон 

сімейної педагогіки, азбука сімейного виховання, вечори запитань і 

відповідей, батьківські читання. 

Рефлексійно-корегувальний етап технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками був спрямований на: поглиблення, узагальнення й 

систематизацію, творче застосування психолого-педагогічних і 

культурологічних знань батьків; удосконалення визначених умінь, набутих 

на попередніх етапах; формування стійкої рефлексійної позиції батьків. 

Експериментально доведено ефективність розробленої технології, 

оскільки в результаті педагогічного експерименту відбулися кількісні зміни 

показників, які показали значущі якісні перетворення у свідомості й 

поведінці батьків, які сприяли сформованості педагогічної культури батьків 

та підвищенню якості освітнього процесу 
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Уточнено критерії (світоглядний, змістовий, діяльнісний, особистісно-

оцінний), показники (сформованість мотивів спільної діяльності та 

соціально значущих цінностей,  позитивна  установка  на  взаємодію,  

потреба  в  педагогічному спілкуванні, повнота і ґрунтовність психолого-

педагогічних і загальнокультурних знань, уміння вирішувати  конфлікти  і 

проблеми, комунікативні уміння, організаторські уміння, розвиток 

здатності до роботи в колективі, здатність до самопізнання і саморозвитку, 

сформованість виявлення емпатії) й рівні сформованості педагогічної 

культури батьків. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної 

проблеми. Одержані теоретичні й практичні результати становлять основу 

для подальшого здійснення ґрунтовного аналізу зарубіжного досвіду  

(Фінляндія) організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками. 

Ключові слова: технологія, організація, взаємодія, педагогічний 

колектив, загальноосвітній навчальний заклад, батьки, учні. 
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Buhakova O. V.  Technology of organization of interaction of 

pedagogical collective of a comprehensive educational institution with 

parents. – Qualification scientific work on the rights of manuscript.  

Thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences, specialty 

13.00.04 – Theory and Methods of Professional education (015 – Professional 

education). – H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, The 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2018.  

The dissertation is a theoretical and experimental study of the problem of 

organization of interaction of pedagogical collective of a comprehensive 

educational institution with parents. 

The urgency of the pedagogical study of the organization of  interaction of  

pedagogical collective of a comprehensive educational institution with parents is 

conditioned by the need to resolve a number of contradictions, such as: the 

presence of normative provision for interaction of  pedagogical collective  with 

the parents and the lack of educational and methodological support in the 

conditions of the development of the New Ukrainian School; the development in 

the domestic science the theory of pedagogical interaction and the lack of a 

methodological substantiation of the technology of organizing interaction of  

pedagogical collective of a comprehensive educational institution in the 

conditions of the development of the New Ukrainian School; the awareness of the 

pedagogical staff of a comprehensive educational institution and parents of the 

need for their interaction in the educational environment and the lack of 

development of the content, forms and methods of its organization. 

The dissertation describes the essence of the concept of «interaction» as a 

form of relations or relationships, integrating factor, methodological principle of 

knowledge of nature, people and the form of movement of any system; 

«pedagogical interaction» as a deterministic educational situation, mediated by 

socio-psychological processes, which leads to quantitative and qualitative 

changes in the qualities and conditions of subjects and objects of the pedagogical 
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process; «interaction of pedagogical collective of a comprehensive educational 

institution with parents» as the process of mutual influence of subjects on each 

other in the system of common personal-oriented value-moral activity of 

education institution, aimed at the formation of humanistic values and qualities, 

motivation and rules of humane behavior and based on constructive dialogue and 

positive interpersonal cooperation, which leads to qualitative changes in the 

subjects and objects of interaction through mutual understanding and mutual 

assistance, where parents should understand the logic of the organization of the 

educational process, promote the development of their children's competences, 

and see opportunities for their participation in the educational process. 

The main characteristics of interaction of pedagogical staff of a 

comprehensive educational institution with parents are: mutual knowledge, mutual 

understanding, mutual relations, mutual actions, mutual influence. The organization 

of interaction with parents in modern conditions includes: joint activity – 

interaction of pedagogical staff of a comprehensive educational institution with 

parents in educational process for the general and personal success of pupils;  

common goal – upbringing of creative, bright individuality of  pupil, his 

involvement in spiritual, national, personal values; coordination, that is, agreement 

of positions, – strong intellectual, emotional, interpersonal interconnection, 

contact; positive interdependence - optimal distribution of responsibilities, roles, 

mutual stimulation, support, information exchange, constant communication of 

pedagogical staff of a comprehensive educational institution with parents; a 

collaboration –  responsibility for the result of the work of pedagogical staff of a 

comprehensive educational institution and parents; active creative position of the 

subjects of interaction –  the disclosure of internal potential of pupils; subject-

subjective position –  recognition of the equality and value of  pedagogical staff 

of a comprehensive educational institution and parents, etc. 

The structure of the organization of interaction of pedagogical collective of a 

comprehensive educational institution with parents contains the following 
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components: value-motivational, which reflects the attitude of another person as a 

higher value, the expression of kindness, attention, care, help, mercy; cognitive, 

associated with cognition of another person, the ability to understand its features, 

interests, needs, to notice mood changes, emotional state; behavioral, which concerns 

the choice of adequate situations, ways of communication, ethical and value patterns 

of behavior and reflective, which promotes awareness of the personality of how it 

is judged by other individuals, as well as the ability of the individual to perceive 

oneself from the point of view of others. The main characteristics of the interaction 

of the pedagogical staff of a comprehensive educational institution with parents are: 

mutual knowledge, mutual understanding, mutual relations, mutual actions, mutual 

influence, and signs – joint activity, common goal, coordination, positive 

interdependence, cooperation, active creative position of participants, subject-

subjective position. 

Theoretically grounded technology of organization of interaction of 

pedagogical collective of a comprehensive educational institution with parents, 

which is based on methodological approaches (systemic, activity, personally 

oriented, humanistic), and principles (ease of communication, social 

responsibility, synergies, optimism, mutual trust, dialogue, tolerance, dialogue, 

commitment, constructiveness, common goal) and includes the following stages: 

motivational-value, which involves the development of a steady focus on the 

interaction of interests and needs of pedagogical collective of a comprehensive 

educational institution and parents, understanding of the value orientations in the 

organization of such interaction, the formation of interest,  need and positive attitude 

to the problem of the organization of interaction, which is effective, actualizes the 

cognitive needs of parents and pedagogical collective of a comprehensive 

educational institution, activates their thinking, prompts interaction; content-

activity that promotes the formation of the knowledge of parents about the 

educational space of the New Ukrainian School by mastering them with forms, 

methods and techniques of interaction; provides for the development and 
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improvement of interpersonal skills; reflexive-corrective, which provides the 

formation of reflexivity, consisting in the ability of the individual to analyze the 

organization of interaction, which enables to integrate all acquired knowledge, skills 

and abilities into a holistic personality formation, which contributes to the formation 

of the pedagogical culture of parents, improving quality of educational process and 

development potential of pupils in comprehensive educational institution. 

In the course of the study, pedagogical conditions were found that ensure 

the effective functioning of technology of organizing the interaction of 

pedagogical collective of a comprehensive educational institution with parents: 

humanistic orientation of the interaction of pedagogical collective of a 

comprehensive educational institution with parents; involvement of parents in the 

formation of the educational space of the New Ukrainian School.  

It is revealed that the result of the organization of interaction as a 

successful precondition of cooperation, based on the experience and personal 

qualities of the pedagogical staff and parents in the educational process of a 

comprehensive educational institution, is the formation of the pedagogical culture 

of parents and the improvement of the quality of the educational process. 

At the ascertaining stage of the pedagogical experiment, an experimental 

and control group were formed, which included parents, since the members of the 

pedagogical team of the general educational institution – it's specialists who have 

a high level of pedagogical culture, and their professional competencies are 

aimed at increasing the efficiency of the educational process. 

The formative stage of the pedagogical experiment envisaged verification of 

the developed technology of the organization of interaction of the pedagogical staff of 

a comprehensive educational institution with parents at the following stages: 

motivational-value, content-activity and reflexive-corrective. 

Implementation of the motivational-value stage of technology was aimed 

at: studying the families of students, their educational potential (family structure, 

material well-being, humanistic orientation, family relationships, traditions); 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4426_1_2&s1=%EA%EE%EB%EB%E5%EA%F2%E8%E2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4426_1_2&s1=%EA%EE%EB%EB%E5%EA%F2%E8%E2


XIV 

 

increase of parents' readiness for the upbringing of children, awareness of the 

importance of the responsibility of paternity; the involvement of parents, all adult 

family members, in the educational process as equal participants. 

At the content-activity stage of the implementation of the technology, 

experimental work was directed at the formalization of the educational space of 

the New Ukrainian School and the way of organizing the study of pedagogical 

staff of a comprehensive educational institution and parents. This was facilitated 

by the following forms and methods of work: traditional: parental collections; 

parental-pedagogical conferences; individual teacher consultations, 

conversations, joint homework, disputes, etc; modern: round tables, role games, 

discussion club, lectures, days of trust, parenting seminars, parenting ring, days 

of good deeds, auction of family pedagogy, alphabet of family upbringing, 

questions and answers evenings, and parental reading. 

The reflexive-corrective stage of the technology of organizing the 

interaction of pedagogical staff of a comprehensive educational institution with 

parents was aimed at: deepening, generalization and systematization, the creative 

application of psychological, pedagogical and cultural knowledge of parents; 

improvement of certain skills acquired in the previous stages; formation of a 

stable reflective position of parents. 

The effectiveness of the developed technology has been experimentally 

proved, as a result of the pedagogical experiment there were quantitative changes 

in the indicators, which showed significant qualitative transformations in the 

consciousness and behavior of parents, which contributed to the formation of 

parents' pedagogical culture and the improvement of the quality of the 

educational process. 

The criteria have been specified (world-view, content, activity, personality-

appraisal), indicators (formation of motives of joint activity and socially 

significant values, positive attitude to interaction, need for pedagogical 

communication, completeness and soundness of psycho-pedagogical and general 



XV 

 

cultural knowledge, ability to solve conflicts and problems, communicative skills, 

organizational skills, development of ability to work in a team, the ability to self-

knowledge and self-development, the formation of the detection of empathy), and 

levels of formation of the pedagogical culture of parents. 

The study does not exhaust all aspects of the problem. The obtained 

theoretical and practical results form the basis for further implementation of a 

thorough analysis of foreign experience (Finland) of the organization of 

interaction of pedagogical staff of a comprehensive educational institution with 

parents. 

Key words: technology, organization, interaction, pedagogical collective, 

comprehensive educational institution, parents, pupils. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У «Концепції виховання дітей та 

молоді в національній системі освіти» (2009 р.) зазначено, що у виховній 

діяльності система освіти має спиратися саме на батьків та підвищувати 

їхню психолого-педагогічну культуру, оскільки батьки стали 

рівноправними суб’єктами взаємодії цього процесу, мають розуміти логіку 

його організації, сприяти розвитку компетентностей своїх дітей, бачити 

можливості своєї участі в освітньому процесі, (Концепція «Нова українська 

школа» (2016 р.).  

Важливість роботи педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками підкреслюється в українському 

законодавстві, зокрема: Концепції державної сімейної політики (1999 р.), 

Національній програмі «Репродуктивне здоров’я 2001 – 2005» (2001 р.), 

Програмі «Українська родина» (2001 р.), Концепції сімейного виховання в 

системі освіти України «Щаслива родина» (2012 р.), «Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки» 

(2015 р.).  

Необхідність  педагогічного  дослідження  організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками зумовлена низкою чинників: по-перше, у процесі взаємодії 

формуються нові стосунки між суб’єктами (педагогічним колективом та 

батьками), що дозволяє реалізувати нові соціальні ролі й передати різні 

види інформації; по-друге, забезпечується єдність, узгодженість системи 

виховних впливів дорослих на дитину; по-третє,   виробляються у 

розумінні освітньо-виховної ситуації, визначення ступеню солідарності в 

розв’язанні проблем навчання і виховання; по-четверте, забезпечується 

фoрмування зв’язків взaємoрoзумiння та взaємoпoвaги мiж учнями, 

бaтькaми, вчителями й набуття ними соціального досвіду, оволодіння 



4 

 

культурними цiннocтями рiднoї шкoли, нaбутими пoпереднiми шкiльними 

пoкoлiннями, забезпечує сприятливі умови для самореалізації зростаючої 

особистості відповідно до її інтересів і суспільних вимог, що спонукає 

школярів до протидії аморальним правопорушенням, бездуховності, 

антигромадянській діяльності. 

Значний внесок у дослідження проблеми організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками зробили сучасні вчені, які вивчали такі аспекти даної проблеми, 

як: сімейне виховання дітей та взаємодія батьків і педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу (Ю. Азаров, Н. Гончар, 

І. Грeбeнникoв, В. Гриньова, Р. Дорогих, І. Дубінець, О. Іонова, 

Н. Кaртaшев, І. Прокопенко, Є. Сeрмяжкo, В. Сухомлинськоий, А. Троцко, 

Л. Хомич, Л. Штефан та ін);  національне виховання у школі та сім’ї 

(Т. Алексеєнко, І. Бех, В. Болгаріна, Ю. Гапон, Ю. Єрмак, С. Золотухіна, 

П. Ігнатенко, О. Рацул, О. Савченко, Н. Слюсаренко, О. Сухомлинська, 

Ю. Терещенко та ін.); українські народні виховні традиції як форми 

виховного впливу на молоде покоління (В. Кузь, Ю. Руденко, В. Скутіна, 

Є. Сявавко та ін.); особливості виховного потенціалу родинної педагогіки 

(С. Бабишин, З. Болтарович, М. Васильєва, М. Стельмахович та ін.); 

підготовка до виконання батьківських та материнських функцій (В. Бойко, 

Д. Луцик, Г. Чередніченко та ін.); формування педагогічної культури 

сучасних батьків (А. Марушкевич, В. Постовий та ін.); психологічні основи 

сімейного виховання (В. Кравець); основні напрями організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками (Т. Алексєєнко); форми організації роботи з батьками в 

освітньому закладі (І. Рибальченко); виховна робота педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу та батьків з 

важковиховуваними дітьми (В. Татенко, Т. Титаренко, В. Оржеховська та 

ін.); педагогічні проблеми молодої сім’ї (Т. Алексєєнко, В. Постовий та ін.).  
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Водночас, аналіз наукових розвідок засвідчує, що проблема 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками не розкрита з урахуванням вимог НУШ. 

Актуальність роботи зумовлена також потребою розв’язання низки 

суперечностей, наявних у процесі організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками між:  

• наявністю нормативного забезпечення взаємодії педагогічного 

колективу з батьками та недостатнім навчально-методичним забезпеченням 

в умовах розбудови НУШ;  

• розробкою у вітчизняній науці теорії педагогічної взаємодії та 

відсутністю методологічного обґрунтування технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу в умовах 

розбудови НУШ;  

• усвідомленням педагогічним колективом загальноосвітнього 

навчального закладу та батьками необхідності їхньої взаємодії в освітньому 

середовищі та недостатньою розробленістю змісту, форм та методів її 

організації.  

Отже, актуальність означеної проблеми, необхідність подолання 

виявлених суперечностей, недостатній рівень її теоретичної та практичної 

розробленості зумовили вибір теми дослідження «Технологія організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу з батьками». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано як складову частину комплексної програми науково-

дослідної роботи кафедри початкової, дошкільної і професійної освіти «Сучасні 

освітньо-виховні технології в підготовці вчителів» (ДР № 0111U008876) 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського національного 
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педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 2 від 

17.04.2015р.).  

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

поетапному впровадженні технології організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками.  

Завдання дослідження: 

1. На основі аналізу наукової літератури розкрити суть основних 

понять дослідження. 

2. Визначити структуру та зміст організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками в сучасних 

умовах. 

3.Обґрунтувати та експериментально перевірити технологію 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками. 

4. Уточнити критерії, показники й рівні сформованості педагогічної 

культури батьків як результату організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками. 

Об’єкт дослідження – організація взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками. 

Предмет дослідження – технологія організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками та етапи її реалізації. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що 

розроблена технологія організації взаємодії, яка передбачає її реалізацію на 

мотиваційно-ціннісному, змістово-діяльнісному та рефлексійно-

корегувальному етапах, сприятиме сформованості педагогічної культури 

батьків та підвищенню якості  освітнього процесу в загальноосвітньому 

навчальному закладі. 
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Для вирішення поставлених завдань, досягнення мети та перевірки 

гіпотези дослідження використано комплекс сучасних загальнонаукових 

методів, адекватних природі феномена, який вивчається:  

• теоретичні: історико-логічний, проблемно-цільовий, порівняльний, 

ретроспективний аналіз для порівняння й зіставлення різних поглядів у 

педагогіці, психології та філософії на аспекти досліджуваної проблеми; 

розгляду теоретичних питань із метою визначення поняттєво-категорійного 

апарату; обґрунтування технології організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками та її 

методичного забезпечення;  

• емпіричні: діагностичні (бесіди, анкетування, тестування, вивчення 

документації), прогностичні (експертні оцінки, ранжування, моделювання), 

обсерваційні (спостереження, самооцінка) для виявлення рівня 

сформованості педагогічної культури батьків; педагогічний експеримент 

для виявлення ефективності розробленої технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками);  

• методи математичної статистики (статистична обробка даних, 

графічне відображення результатів, критерій Пірсона) для кількісного та 

якісного аналізу результатів педагогічного експерименту. 

Наукова новизна та теоретичне значення результатів 

дослідження полягає в тому, що:  

• уперше теоретично обґрунтовано технологію організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками та етапи її реалізації (мотиваційно-ціннісний, змістово-

діяльнісний і рефлексійно-корегувальний); визначено педагогічні умови 

ефективного функціонування технології (гуманістична спрямованість 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 
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з батьками;  залучення батьків до формування освітнього простору Нової 

української школи);  

• уточнено суть понять «взаємодія», «педагогічна взаємодія», 

«взаємодія педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу з батьками», критерії (світоглядний, змістовий, діяльнісний, 

особистісно-оцінний), показники (сформованість мотивів спільної 

діяльності та соціально значущих цінностей,  позитивна  установка  на  

взаємодію,  потреба  в  педагогічному спілкуванні, повнота і ґрунтовність 

психолого-педагогічних і загальнокультурних знань, уміння вирішувати  

конфлікти  і проблеми, комунікативні уміння, організаторські уміння, 

розвиток здатності до роботи в колективі, здатність до самопізнання і 

саморозвитку, сформованість виявлення емпатії) й рівні сформованості 

педагогічної культури батьків; 

• подальшого розвитку набули положення щодо оновлення прийомів, 

форм та методів організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає 

в тому, що теоретично обґрунтована технологія організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками пройшла експериментальну перевірку на визначених етапах 

(мотиваційно-ціннісний, змістово-діяльнісний і рефлексійно-

корегувальний) й сприяла сформованості педагогічної культури батьків та 

підвищенню якості освітнього процесу в загальноосвітньому навчальному 

закладі. Розроблена та експериментально перевірена технологія може бути 

реалізована в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу.  

Положення, висновки й рекомендації, розроблені на основі 

узагальнення дослідницьких матеріалів, упроваджено в освітній процес 

Харківської гімназії № 116 Харківської міської ради Харківської області 

(довідка №02-23/254-18 від 17.04.2018 р.), Харківського педагогічного 
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ліцею №4 Харківської міської ради Харківської області  (довідка №339/02-

17/18 від 06.04.2018 р.), Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№17  (довідка №409 від 04.04.2018 р.), Харківського ліцею №107 

Харківської міської ради Харківської області  (довідка №353 від 

04.04.2018 р.), Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №134  

(довідка №308 від 03.04.2018 р.), Комунального закладу «Харківська 

спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів №133 

«Ліцей мистецтв» Харківської міської ради Харківської області (довідка 

№558 від 06.04.2018 р.), Комунального закладу «Учбово-виробниче 

автогосподарство Київського району м. Харкова» (довідка №192/02-18 від 

28.03.2018 р.), Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (довідка №01/10-445 від 15.05.2018 р.). 

Матеріали дослідження можуть використовуватися в професійній 

підготовці майбутніх учителів у закладах вищої освіти для оновлення 

змісту лекційних і практичних занять з педагогіки; в організації 

педагогічної практики; у процесі написання курсових і магістерських робіт; 

у розробці навчальних програм; у створенні навчальних посібників та 

підручників; у системі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації 

учителів.  

Особистий внесок здобувача в праці, написаної у співавторстві, 

полягає у розробці методики формування педагогічної культури батьків, 

конкретизації форм і методів, упровадження яких сприяли цьому процесу 

[3]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження дістали оприлюднення на наукових конференціях різних 

рівнів:  

• міжнародних: «Інноватика в сучасній освіті» (Київ, 2016), «Арт-

практик» (Харків, 2017), «Науково-дослідна робота в системі підготовки 

фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях» 
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(Харків, 2018), «Сучасні проблеми підготовки вчителя і його професійного 

удосконалення» (Чернігів, 2018), «Макаренківська концепція підготовки 

вчителів в контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку 

педагогічної освіти» (Полтава, 2018), «Психолого-педагогічні проблеми 

вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» 

(Харків, 2018), «Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його 

соратників та учнів» (Харків, 2018), «Актуальні проблеми технологічної і 

професійної освіти» (Глухів, 2018), «Актуальні проблеми дошкільної та 

спеціальної освіти» (Рівне, 2018);  

• всеукраїнських: «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та 

управління навчальними закладами» (Херсон, 2017); «Від знаннєвої 

парадигми до компетентнісної: реалії, перспективи» (Херсон, жовтня 2017), 

«Ян Амос Коменський – великий педагог минулого (до 425-річчя від дня 

народження)» (Херсон, 2017), «Підготовка управлінських кадрів в контексті 

нового закону України «Про освіту» (2017 р.)» (Полтава, 2018); 

• регіональних: «Реалізація основних принципів навчання в НУШ 

засобами інформаційних технологій» (Київ, 2017), «Ресурсно-орієнтоване 

навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» (Полтава, 2018), «Нова 

українська школа. Модерація освітньої траєкторії закладу освіти: 

ПереZаваNтажеNNя» (Харків, 2018); Круглий стіл з нагоди 100-річчя від 

дня народження В.О.Сухомлинського (Харків, 2018). 

Основні положення і результати дослідження обговорювалися на 

засіданнях кафедри початкової, дошкільної та професійної підготовки 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди (2014‒2018 рр.) 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 16 публікаціях 

(з них 15 – одноосібні), серед яких: 5 статей у фахових виданнях України, 1 

публікація в міжнародному періодичному виданні, 8 – у матеріалах і тезах 

науково-практичних конференцій, 2 методичні рекомендації.  
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РОЗДІЛ 1 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З БАТЬКАМИ 

ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

У першому розділі з’ясовано понятійно-термінологічне поле 

дослідження; здійснено аналіз проблеми організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками; визначено 

структуру та зміст організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками в сучасних умовах. 

 

1.1. Ґенеза поняття «педагогічна взаємодія» у філософській та 

психолого-педагогічній літературі 

 

Запорукою успіху Нової української школи є взаємодія педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками. Саме 

спілкування, взаємодія та співпраця між педагогічним колективом 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками сприяє досягненню 

балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику дитина-педагоги-

батьки. 

Аналіз наукової літератури та власний досвід дає підстави 

стверджувати,  що проблема організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками є нині надзвичайно 

актуальною, має місце у розгляді багатьох досліджень, але не приділено 

чинної уваги саме витокам розвитку цієї проблеми [24]. 

Суть поняття «взаємодія» має свої витоки з античної філософії 

Сократа і Платона, за часів розвитку ідеї діалогу як засобу досягнення 

істинного знання. Проблема важливості уміння людини спілкуватися та 

взаємодіяти, якої торкалися Цицерон (106 р. до н.е.) та Арістотель (384– 
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322 рр. до н.е.) у своїх працях, вважалася за часи Римської імперії 

провідною при організації суспільних інститутів набуття знань. 

Так, у перших навчальних закладах Стародавнього Єгипту процес 

навчання носив груповий характер і жорстко регламентувався жерцями. У 

школах навчання хлопчиків від 7 до 15 років відрізнялося 

диференційованим підходом, в основі якого були покладені психолого-

вікові особливості учнів. Однак взаємодія учасників навчального процесу 

носила характер домінантного впливу й контролю учнів з боку їх педагогів. 

Добре відомі Великі принципи конфуціанської педагогіки щодо 

взаємодії учнів у процесі навчання, де стверджувалося, що навчання на 

самоті, без товаришів, призведе до того, що «кругозір буде обмежений, а 

пізнання мізерні».  

Досліджуючи розвиток ідеї педагогічної взаємодії крізь призму 

історії, слід особливо відзначити важливість створення Я. Коменським 

класно-урочної системи навчання. Така система організації взаємодії між 

учасниками навчального процесу дозволила уникнути проблеми чисельної 

обмеженості учнів, тобто виправити головний недолік індивідуальної 

форми навчання, що панувала у цей період [92]. 

Дидакт вважав, що якщо учні не стануть допомагати один одному, то 

вчитель не зможе одночасно навчати багатьох дітей або буде це робити 

гірше, ніж учитель, який працює з одним учнем, і отже, немає сенсу у 

створенні масових шкіл. Сама організація масового навчання передбачає 

взаємодію учнів, оскільки без неї вона не має сенсу [92].  

 Об’єднання двох київських шкіл: Братської школи на Подолі та 

школи, що існувала у Києво-Печерській лаврі, зумовили заснування першої 

вищої школи в Україні – Києво-Могилянської академії, принципи 

організації взаємодії учасників навчального процесу в якої реалізовувалися 

шляхом педагогіки гуманізму та діалогового підходу [128]. Слід зазначити, 

що ця школа була першою і в Східній Європі. 
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Згідно з історичними даними, своєрідний сплеск взаємодії у ХІХ 

столітті був пов’язаний з досвідом педагогічної роботи шотландця Ендрю 

Белля. Два англійських педагоги Е. Белль і Дж. Ланкастер запропонували в 

1798 році схожу систему, в основу якої був покладений принцип взаємного 

навчання більш старшими й досвідченими учнями учнів молодшого віку, 

тобто цей метод іноді має місце в навчальних закладах та називається 

«шефством».  У відповідності до визначено методу, вчитель спочатку 

працює зі старшими учнями, а ті – передають набуті знання та вміння 

молодшим за них учням.  

Аналіз наукових джерел з німецької філософії дав підстави зробити 

висновки про те, що саме в часи Г. Гегеля [45] з’являються відомості про 

взаємодію, яка не має ані початку, ані кінця і визначається суть її поняття як 

процес, при якому через явища заперечення і тотожності виникає 

перетворення речей та явищ [45]. У Філософському енциклопедичному 

словнику взаємодію схарактеризовано як «…корінь будь-якого руху та 

життєвості» [167, с. 520]. Гегелем визначено, що форма руху матерії 

містить певні типи взаємодії структурних елементів, які визначають напрям 

її розвитку. Відношення між протилежностями як джерело руху чи 

розвитку, розглядається у гегелівській діалектиці як суперечність. Але 

перша вагома концепція суперечності належить філософу Геракліту, який 

зазначав, що «віковічне становлення» можливе лише як неперервний 

перехід з однієї суперечності в іншу. Боротьбу протилежностей великий 

філософ розумів як загальний для всього сущого закон. Так, спираючись на 

«взаємодію» як на процес неперервного чергування активного та пасивного, 

І. Канту уперше вдалося детермінувати механізм спілкування. Філософ 

уперше детермінував спілкування, спираючись на «взаємодію» як на процес 

чергування активного та пасивного, що також знайшло свій відгук у 

лінгвістичній теорії комунікації, яка торкається таких проблем як 

варіативність інтерпретацій, вербального та невербального та ін. [167, с. 137 
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]. До того ж І. Кант розробив класифікацію ознак здійснення взаємодії в 

різних галузях. Взаємодія з реальним світом можлива лише через його 

пізнання, тому, на думку філософа, треба не вчити думкам, а вчити думати 

[84].  

Аналіз наукових доробок учених надає можливість стверджувати, що 

подальший розвиток ідеї гуманізації педагогічної взаємодії пов’язаний з 

працями: Л. Толстого, М. Пирогова, К. Ушинського, М. Монтессорі, 

А. Макаренка, В. Сухомлинського, П. Юркевича та інших [24]. Одна з 

перших згадок про взаємодію як важливу властивість процесу навчання 

належить українському науковцю П. Юркевичу, який стверджував, що 

«…саме у процесі навчання розумова діяльність учителя й учнів починають 

взаємодіяти» [6, с. 18]. Так, прагнення Л. Толстого створити оптимальні 

умови для педагогічної взаємодії стало поштовхом для виникнення ідеї 

введення вільної форми навчання у його школі в Ясній Поляні.  

Як зазначає К. Ушинський, взаємодія має бути організована 

педагогом разом із дітьми, розділеними на невеликі гуртки. І що 

найголовніше – педагог має жити поруч із його підопічними, будучи 

водночас і вчителем, і наставником [163, с. 31]. Як зазначає видатний 

педагог, у школі провідна роль щодо організації освітнього процесу завжди 

належить учителеві, який живе життям учнів, стимулює їх, підбирає 

завдання творчого характеру, і ті, які пов’язані з життям. Вченого підтримує 

і Ю. Кузьменко [100]. 

На самому початку ХХ століття поняття «взаємодії» з’являється в 

науковому вжитку у працях В. Зеньковського, де розглядається питання про 

«соціальні сили в душі дитини». Учений, виділяючи основні складові 

взаємодії (соціальне середовище, соціальне спілкування, соціальну 

спадковість тощо.), тлумачить поняття «взаємодії» як «соціальної 

взаємодії» [73; 74].  
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На початку 30-х рр. ХХ століття на тлі соціальних досліджень поняття 

«взаємодії» набуває педагогічного відтінку. У своїй праці В. Струмінський, 

виділяючи співвідношення зовнішніх «впливів» у педагогічному процесі, 

дає обґрунтування поняттю «взаємодія» у педагогічному аспекті. Учений 

підкреслює, що метою педагогічного процесу є «цільовий вплив, тобто 

вплив з метою отримання певних реакцій та результатів» [157, с. 140]. 

Важливе місце в історіографії розвитку ідеї педагогічної взаємодії 

посідає бригадно-ланкастерський метод як форма організації навчання, що 

застосовувалась у технікумах та ЗВО у 30- 40-х рр. ХХ століття. Основною 

навчальною одиницею була бригада (ланка) [48; 49; 50; 51; 69; 88].  

А тому вже у 40-50- ті роки навчання у ЗВО розвивалося переважно 

на основі фронтальної форми педагогічної взаємодії учасників навчального 

процесу. Ця форма педагогічної взаємодії є провідною і донині. Основні 

різновиди конкретного прояву групової форми педагогічної взаємодії , що 

закладені у форму організації навчального процесу, – це класно-урочна й 

лекційно-семінарська системи навчання [25]. 

Ідея американського педагога Д. Дьюї [65] навчання через вирішення 

проблеми, що виникла на початку ХХ століття у західній педагогіці, стала 

відправною точкою для виникнення низки нових підходів до реалізації 

педагогічної взаємодії, а саме: «лабораторно – евристичний метод» 

(Ф. Вінтергальтер), «досвідно-дослідницький метод» (В. Герд), 

«евристичний метод» (А. Армстронг), «природнонауковий метод» 

(А. Пинкевич), метод лабораторних занять (К. Ягодовський), «метод 

проектів» У. Кілпатрика тощо.  

На основі проведеного аналізу наукової літератури, проблема 

педагогічної взаємодії намітила вектори у різнв галузі, зокрема, ми це 

бачимо  із праць А. Бойко, Л. Велитченко, В. Бутенко, С. Золотухіна, 

В. Лозова, О. Матвієнко, Т. Сущенко, А. Троцко, В. Шаталов та інші. Ці 

вчені, розкриваючи суть поняття «педагогічна взаємодія» орієнтувалися на 
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упровадження різних форм та методів її організації. Підтвердженням 

зазначеного є: розвиток гуманістичного підходу в освітньому процесі, 

визначення характеру педагогічної взаємодії з різних ракурсів.  

Педагогічна взаємодія – це процес, що складається із багатьох 

компонентів, а саме: суто дидактичних, виховних і соціально-педагогічних 

взаємодій. Така багатобічність зумовлює наявність різних тлумачень, 

наведених у довідниковій літературі [26].  

Суттєво, що вирішення основного питання філософії стає можливим 

лише за умови приділення уваги всім перерахованим чинників, а саме: 

біологічних (фізіології людини) та соціальних (соціалізації та адаптації 

серед собі подібних). З метою визначення «термінологічного поля» 

досліджуваного феномену звернімось, насамперед, до суті поняття 

«взаємодія». 

Аналіз наукової літератури [35; 60; 66; 78; 97; 148; 154; 156 та ін.] 

доводить, що «взаємодія» як універсальне поняття використовується в 

багатьох галузях діяльності, через це вона набуває різних значень та 

характеристик. 

У довідковій літературі взаємодія розглядається як особлива форма 

організації діяльності, впродовж якої багато людей разом беруть участь у 

будь-якому процесі [154, с. 277]. Взаємодія також тлумачать як спільну 

діяльність, організаційну систему активності співпраці суб'єктів, що 

характеризується:  

а) єдністю мети;  

б) організацією й управлінням діяльності її учасників;  

в) наявністю спільних уподобань [78, с. 59].  

Зарубіжні вчені розуміють взаємодію як спільну діяльність людей, що 

передбачає об’єднання їх спільних зусиль задля досягнення загальної мети 

[60, с. 15].  
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У Тлумачному словнику української мови знаходимо інтерпретацію 

даного поняття як «безпосередній або опосередкований вплив об’єктів \ 

суб’єктів процесу один на одного, що породжує їх взаємну зумовленість і 

зв'язок, який виступає як інтегруючий чинник педагогічного процесу, що 

сприяє появі особистісних новоутворень у кожного із суб’єктів процесу» 

[79, с. 57].  

У словнику С. Ожегова [123, с. 83] трактування «взаємо» подане як 

перша частина складних слів, що «служить для утворення іменників, 

прикметників і дієслів зі значенням взаємний». І це не дивно, 

етимологічний словник [169, с. 58] пояснює, що це слово за типом 

утворення та значенням («обопільний; спільний») – загальнослов’янське. 

Відповідно до вимови голосної Є (укр. «взаємний» і полськ. «wzajemny») 

воно походить від церковнослов’янського дієслова «заимъ\заимати» (тобто 

«брати»), утвореного безафіксним способом від давнього дієслова «имати» 

зі значенням активної дії. Відтак, можна дійти висновку, що у складному 

слові «взаємодія» перша частина «взаємо» має значення «взаємної активної 

дії з семою «брати» і «давати». В англійській мові лексичній одинці 

«взаємодія» відповідають багато різних варіантів перекладу, що 

відрізняються конотативними семами. Так, в російсько-англійському [147, 

с. 73] та електронному українсько-російсько-англійському словнику 

ABBYY Lingvo 12 [180] наведено таку низку синонімів: «interaction; mutual 

interaction; сommunication; cooperation, interrelations». 

Зазначимо, що в працях соціологічної психології поняття «взаємодія» 

презентується терміном «інтеракція», що ставить додатковий акцент на 

соціальний характер відносин між учасниками або групами індивідів. 

Так, в Сучасному тлумачному психологічному словнику [174, с. 157], 

уть поняття «взаємодія» –  процес взаємовпливу впливу об’єктів (суб’єктів) 

один на одного, що спричиняє їхню взаємну зумовленість і зв’язок. 

Взаємодія виступає тим інтегруючим чинником, що сприяє утворенню 
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взаємопов’язаних структур. Особливістю організації такої взаємодії є її 

причинна зумовленість, де кожна із взаємодіючих сторін виступає як 

причина для обох, що спрямована на розвиток об’єктів та їх структур. Якщо 

в процесі взаємодії виявляється суперечність, то воно виступає джерелом 

саморуху й саморозвитку структур». Зазначимо, що у такій інтерпретації 

під цим поняттям визначаються такі філософські ознаки як причинна 

зумовленість, суперечлива природа розвитку та поперемінна активність 

сторін [164; 165; 166; 167]. 

В іншій довідковій літературі суть поняття «педагогічна взаємодія» 

має на меті орнанізацію такого «освітнього процесу між учителем та учнем, 

який спрямований на розвиток особистості учня під час їхньої співпраці. 

Слід зазначити, що співпраця є початком нового соціального життя 

особистості не лише учня, але й учителя.  

Взаємодія набуває статусу «педагогічної», відтоді дорослі (педагоги, 

батьки) виступають наставниками» [131, с. 192-193]. Зазначимо, що дане 

визначення суті поняття «взаємодії» нам імпонує.  

В іншому психологічному словнику (за ред. А. Робера) суть поняття 

«взаємодія» є взаємним впливом суб’єктів один на одного, а з точки зору 

соціальної взаємодії, вона виявляється в тому, що поведінка одного індивіда 

виступає стимулом для поведінки іншого, і навпаки [23, с. 130]. Також 

пропонуються такі специфічні типи взаємодії, зокрема: 

• міжособистісна, в якій мають місце міжособистісні відносини ; 

• групова (процес впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного, що веде 

до появи зв’язку між частинами груп та цілими групами). 

І. Котова та Є. Шиянов трактують педагогічну взаємодію як «прямий 

або непрямий вплив суб’єктів цього ж процесу один на одного, що 

породжує їх взаємний зв’язок» [129, с. 65]. Слушним у такому підході є те, 

що вчені приділяють увагу не лише організації самого навчального процесу, 

а роблять акцент на його результатах 
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У словнику «Основи педагогічних технологій» суть поняття 

«педагогічна взаємодія» визначається як «особлива форма зв’язку між 

учасниками освітнього процесу. Передбачає взаємозбагачення 

інтелектуальної, емоційної, діяльної сфер учасників освітнього процесу; 

їхню координацію та гармонізацію» [124, с. 4].  

Найбільш вдалою, на наш погляд, є дефініція, наведена у 

«Педагогічному словнику для студентів вищих і середніх педагогічних 

навчальних закладів», аналогічне тлумачення й у білоруській енциклопедії з 

педагогіки [130, с. 48], де суть поняття «педагогічна взаємодія» 

визначається як «особистісний контакт учителів й учнів, випадковий або 

навмисний, тривалий або короткочасний, приватний або публічний, 

вербальний або невербальний, який має наслідком зміни їхньої поведінки, 

діяльності, установок. Найвищим результатом такої співпраці є досягнення 

спільної згоди задля досягненні мети спільної діяльності і шляхів її 

досягнення [87, с. 18]. Однак тут поряд із висвітленням характеру взаємодії 

та результативності цього процесу поза увагою залишається традиційність 

взаємовпливу учасників навчального процесу один на одного, що 

лімітується лише суперництвом та співпрацею [3].  

Так, науковці (В. Дьяченко [66], І. Зимня [75]) ототожнюють 

«спілкування» і «взаємодію». Інші дослідники (А. Бодалєв [19], 

Я. Коломенський [91], Б. Ломов [107], А. Мудрик [117] та ін.) визначають 

відношення між взаємодією та спілкуванням як відношення форми певного 

процесу до його змісту. Під спілкуванням учені розуміють взаємодію, яка 

передбачає обмін інформацією між людьми шляхом застосування засобів 

комунікації, а результатом – установлення взаємовідношень між людьми. 

Досить часто науковці взаємодію ототожнюють із спілкуванням або 

комунікацєю, яка розкривається через діалогічну природу [5; 114].  

Інші вчені визначають взаємодію як «складний та багатобічний 

феномен партнерства» [127, с. 178]. Слід також звернутися й до такого 
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визначення, де суть поняття «спілкування» характеризується не лише 

«передачею інформації», а співпрацею з іншими людьми, де взаємодія – 

обмін ідеями, інтересами, опанування знань та суспільно-історичного 

досвіду [104, с. 107].  

Б. Ананьєв та В. Якунін розглядають взаємодію як специфічну ознаку 

спілкування, у процесі якого кожний із партнерів обов’язково виступає як 

суб’єкт. Спільні дії учасників навчального процесу виконують три функції: 

пізнання один одного, формування міжособистісних відносин й 

регулятивну функцію, що спрямована на керування своєю поведінкою та 

поведінкою інших. Дослідник К. Платонов визначає процес спілкування як 

взаємодію, що реалізується на основі психічного відображення [135]. 

Вчений С. Абрамович характеризує суть поняття «спілкування» як більш 

складний феномен, ніж взаємодія і комунікація [1]. Сучасний українській 

дослідник М. Коць визначає спілкування як інформаційну і предметну 

взаємодію між людьми, у процесі якої реалізуються, проявляються і 

формуються їхні міжособистісні взаємини [96, с. 99]. 

Якщо характеризувати взаємодію зі сторони організації освітнього 

процесу, то тут «спілкування виступає як особлива самостійна форма 

активності суб’єкта. Ії результатом є не змінений предмет (матеріальний чи 

ідеальний), а відношення з іншими людьми» [107, с. 156]. Функція 

спілкування передбачає те, що у мовленнєвій діяльності беруть участь не 

менше двох активних елементів (адресант та адресат), ролі яких 

навперемінно змінюються. В основі будь-якої комунікації лежить 

філософська ідея, яка вже вважається аксіомою, що процес комунікації її 

агентів (тобто найпростіша взаємодія) завжди дає унікальний за своїм 

характером результат. Крім того, тут слушною є теза Б. Поршнєва, що 

«істинним утвердженням будь-яких форм спілкування між людьми, будь-

якого впливу людини на іншу людину є мовне спілкування» [136, с. 44].  
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Отже, у результаті ґрунтовного аналізу проблеми на основі вивчення 

вітчизняних та зарубіжних досліджень, можна стверджувати, що 

педагогічна взаємодія розглядається як:  

• педагогічне спілкування (Ш. Амонашвілі [4], Г. Балл [11], 

О. Бодальов [19], І. Зимня [75]  В. Кан-Калик [83], О. Леонтьєв [104] та ін.) 

або спілкування як механізм педагогічної взаємодії (М. Недвецька [120], 

Т. Яценко [179]);  

• взаємна активність та взаємний вплив учасників навчального 

процесу (А. Вербицький [38], Н. Мосейчук [115], С. Смирнов [129], 

Є. Шиянов [152] та ін.).  

Погоджуємося з думкою В. Дьяченко, що «навчання – це перш за все 

явище природи, у якому взаємодіють живі істоти – люди. І, природно, що 

їхня взаємодія відбувається перш за все за допомогою матеріальних, 

фізичних засобів: звуків та знаків мови або того, що їх замінює» [66, с. 13].  

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях проблеми 

педагогічної взаємодії приділяється велика увага визначенню поняття 

«міжособистісної взаємодії». Деякі дослідники сходяться на тому, що 

міжособистісна взаємодія – це окремий випадок взаємодії, певний аспект 

спільної діяльності. Так, за Т. Сенько, міжособистісна взаємодія може 

розглядатися як суб’єкт-суб’єкт – об’єктна взаємодія, тобто взаємодія між 

людьми, здійснювана під час виконання спільної діяльності, у процесі якої 

досягається не лише певний практичний результат, а й формується 

ставлення людей один до одного, а також відбувається розвиток психіки і 

свідомості» [150]. Крім того, на думку дослідників Г. Андреєвої, 

С. Головіна міжособистісні відносини поділяються на кооперацію 

(співпрацю) та конкуренцію (суперництво) [5, с.65]. Якщо взаємодія між 

учасниками формується за типом суперництва, то вона може набувати 

різноманітних форм: змагання, конкуренції, конфронтації та навіть 

конфлікту. Специфіка будь-якої із зазначених форм взаємодії сприяє 
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виникненню різнопланових переживань і, як правило, недоброзичливому 

ставленню до переможця тієї сторони, яка програла [181, с. 76-82].  

В аспекті нашого дослідження класифікуємо взаємодію в залежності 

від посталеної мети, а саме:  

• кооперація, тобто спільний виграш;  

• індивідуалізація, особистісний виграш;  

• конкуренція, відносний виграш;  

• альтруїзм, виграш іншого;  

• агресія, програш іншого;  

рівність (відмінності зведені до мінімуму) [176, с. 107].  

Відтак, взаємодія за типом конкуренції – суперництва передбачає 

домінування, що провокує дистанційність стосунків між учасниками 

педагогічної взаємодії та може сформувати авторитарну основу їх стосунків 

[176, с.108]. 

Педагогічну взаємодію доцільно розглядати як цілеспрямований 

взаємообмін й взаємозбагачення сенсами діяльності, досвідом, емоціями та 

настановами. 

Основними характеристиками педагогічної взаємодії вважаємо:  

• взаємні дії;   

• взаєморозуміння;  

• взаємовідношення;  

• взаємопізнання; 

• взаємовплив.  

Кожна із цих характеристик має свій зміст, але лише їх комплексна 

реалізація у навчальному процесі забезпечує його ефективність [24]. 

У цьому контексті, узагальнення результатів наукових пошуків 

вітчизняних та зарубіжних дослідників дозволило визначити такі різновиди 

педагогічної взаємодії:  

• за видами суб’єкта й об’єкта (педагоги-учні-батьки (за Г. Цукерман);  
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• за стилями керівництва (демократичний, ліберальний, авторитарний 

(за К. Левіним);  

• за комунікативним особливостями (вербальна або невербальна);  

• за характером результату і ступенем ефективності цілепокладання 

(продуктивна або непродуктивна (за В. Ляудис);  

• за змістом діяльності (навчальній, трудовій, спортивній тощо);  

• за показником віку суб’єктів взаємодії (одновікові й різновікові – за 

А. Макаренко);  

• за постановкою мети (цілеспрямована або стихійна). 

Нині накопичений достатній емпіричний досвід реалізації різних 

методів педагогічної взаємодії. Це зумовлює виникнення різних 

класифікацій методів, в основу яких покладені різні аспекти реалізації 

навчальної взаємодії. Залежно від організаційної структури навчального 

процесу здійснюється той або інший спосіб навчання. Якщо організаційні 

форми характеризують можливості та рівень міжособистісної взаємодії 

учасників навчального процесу, то метод, на думку Н. Кузьміної, 

характеризує процесуальний бік спільної діяльності суб’єкта та об’єкта, її 

«динаміку» [101, с. 129]. Наприклад, В. Ляудис, розглядаючи поняття 

педагогічної взаємодії учасників навчального процесу, визначає способи 

або операції її реалізації у вигляді циклів взаємодії, які дослідниця за 

аналогією до циклів спілкування (комунікації) розглядає як елементарні 

одиниці спільної діяльності. Способи або цикли взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з учнями та батьками у 

навчально-виховному процесі, на думку вченої, передбачають обмін 

«різноманітними за своїми функціями» актами, наприклад, 

«змістоутворювальні та цілепокладальні, такі, що планують чи орієнтують, 

а також контролювальна, оцінювальні тощо» [111, с. 110].  
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Ґрунтовний аналіз проблеми схематизації методів педагогічної 

взаємодії на основі вивчення вітчизняних та зарубіжних досліджень 

дозволяє виділити основні групи методів, зокрема ті, які мають вплив на:  

1) свідомість педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу та батьків, формують їхні життєві погляди шляхом 

обміну педагогічною інформацією між її учасниками (розповідь, 

переконання, діалог, інструктаж, доведення, звернення тощо;  

2) підтримку педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу та батьків у самоаналізі та самооцінці – зауваження, 

ситуація контролю, заохочення і стягнення, ситуації критики і самокритики, 

довір’я, колективна думка; 

3) поведінку педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу та батьків (доручення, допомога, вимога, тощо) [24; 26]. 

Інші вчені пропонують  методи безпосереднього ідеологічного впливу 

на свідомість та поведінку людини та методи опосередкованого впливу на 

свідомість особистості через організацію його поведінки  [105].  

Зазначмо, що в теорії і практиці досліджуваного періоду проблема 

визначення методів організації педагогічної взаємодії належала до найбільш 

дискусійних та залишалася невирішеною. Утім, згідно з класифікацією, яка 

була запропонована Г. Ковальовим, методи взаємодії поділяються на 

монологічні та діалогічні різновиди відповідно до способу дії її агентів у 

навчально-комунікативній акції [86, с. 17-27]. Наприклад, Г. Ковальов 

інтерпретує діалог як найбільш ефективний метод педагогічних впливів і як 

творчий процес, що можна порівняти з відчуттям стану емоційного 

комфорту при фізичному контакті педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу та батьків [86, с. 47]. Отже, 

зауважмо, що у педагогічній науці для позначення відносин учасників 

навчального процесу існують терміни «педагогічна взаємодія» і 

«педагогічний вплив». Несправедливе підмінювання терміном «педагогічна 
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взаємодія» поняття «педагогічний вплив» деякими дослідниками 

призводить до сплутування категоріальної суті двох понять антонімічних за 

визначенням характеру міжособистісних контактів. 

Отже, переважання інформаційно-рецептивних та спонукально-

репродуктивних методів педагогічної взаємодії більш точно відповідають 

однобічному за своєю суттю поняттю педагогічного «впливу», ніж 

«взаємодії». Подібного роду однобічне авторитарне керування, згідно з 

класифікацією, запропонованою Г. Ковальовим, співвідноситься з 

реалізацією її монологічної стратегії [86, с. 17-27]. Як зазначає Б. Бім-Бад, 

викладення знань педагогом (монолог) – це вельми економний спосіб 

передати студентам великі обсяги інформації, але він не залишає 

можливості розуміння та застосування отриманих ними знань [131]. З 

огляду на вищезазначене, дослідник відрізняє такі моноложні за своєю 

природою методи, як пояснення, опис або аналітичне описування, 

розповідь, викладення, вказуючи на пасивну позицію педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу при застосуванні на 

практиці [131]. 

Звісно, що у широкому розумінні педагогічна взаємодія є співпраця 

[40; 70]. Отже, однією з можливостей вирішення проблеми підвищення 

пізнавального інтересу студентів та стимулювання позитивної мотивації 

виявляється застосування методів, ключовим поняттям якої є саме 

«взаємодія» та її найвищий ступінь – співпраця [21; 106; 187; 190; 195]. 

Г. Цукерман акцентує увагу на тому, що побудова співпраці із дорослими 

вимагає створення таких ситуацій, які би блокували можливості діяти 

репродуктивно та забезпечували пошук нових засобів дії та взаємодії» [168, 

с. 35]. В. Ляудіс вважає, що співпраця «виникає та розвивається лише на 

основі конструювання продуктивної, творчої, а не адаптивної, 

репродуктивної діяльності» [111, с. 112]. Такий підхід стимулює батьків, 

роблячи їх рівноправними партнером навчально-виховного процесу. Хоча 
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взаємодія апріорі носить несиметричний характер, як слушно зазначає 

Ю. Гильбух, «спільна діяльність не може здійснюватися без координації 

зусиль її учасників, тобто без керівного початку [46]. 

Отже, взаємодія як наукова категорія має демократичний характер, 

що ґрунтується на паритетності обох сторін педагогічного процесу. Між 

двома учасниками (сторонами) педагогічної взаємодії складаються 

почергово асиметричні відносини, залежно від того, яка з сторін виступає 

суб’єктом або об’єктом навчально-виховного процесу [26]. 

Узагальнення теоретичних положень вчених дало підстави зазначити, 

що провідні положення діалогового характеру педагогічної взаємодії стали 

фундаментом для розвиваючого гуманістичного підходу в освіті, 

спрямованого на вивчення та розвиток особистості учня. Історія розвитку 

ідеї педагогічної взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками засвідчує, що характер педагогічної 

взаємодії у різні часи мав відмінні ознаки. ЇЇ оптимальні способи організації 

мали залежність від історично-економічного положення в суспільстві у 

кожну конкретну епоху. Кожному поколінню людей доводилося й досі 

доводиться вирішувати три найважливіші завдання: вивчити досвід 

попередніх поколінь; збагатити й примножити цей досвід та передати його 

наступному поколінню. Адже нині, коли основними напрямами розвитку 

концепції Нової української школи визнані гуманізація й гуманітаризація 

освіти, педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками має всебічно взаємодіяти [27]. 

Проведений аналіз наукових джерел, дає підстави визначити 

взаємодію педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками батьками як взаємоактивність і взаємовплив суб’єктів один на 

одного в системі спільної особистісно-орієнтованої ціннісно-моральної 

діяльності закладу освіти, спрямованої на формування гуманістичних 

цінностей і якостей, мотивації й правил гуманної поведінки та заснованої на 
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конструктивному діалозі і позитивній міжособистісній співпраці, що веде 

до якісних змін суб’єктів і об’єктів взаємодії шляхом взаєморозуміння та 

взаємодопомоги. 
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1.2. Особливості організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками 

 

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що проблемі 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками присвячені роботи, зокрема й такі, в  яких 

зазначено, що родина це: 

• найбільша цінність, створена людством; 

• суспільне явище, яке досліджують вчені різних галузей знань; 

• соціальний інститут, що відповідає за передачу культурних надбань 

та сімейних цінностей наступним поколінням [3; 50; 54; 61; 114 та ін.]. 

Проте, попри посилену увагу науковців до цієї проблеми, 

залишаються невизначеними особливості організація взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками. 

С. Рубінштейн розкрив суть поняття «сім’я» як союз чоловіка та 

жінки, що з часом народжують спільних дітей, мають спільне житло, а ще 

взаємні почуття [146].  

Проведений аналіз свідчить про те, що роль роль батьківства 

міняюється разом з тимими змінами, які відбуваються в суспільстві. 

Вищезазначене сприяє збереженню соціальних традицій людства, які мають 

передаватися від батьків до дітей тощо [25; 28].  

Тому слід звернути увагу на те, що що формування особистості 

дитини залежить від багатьох чинників, зокрема і від традицій: державних, 

родинних, сімейних тощо [170]. 

Однак, трапляється і таке, коли батьки не беруть участь у формуванні 

гармонійнійного розвитку особистості. Тоді перевага надається взаємодія 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками [114; 172]. 
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У зв’язку з цим і П. Чаадаєв уже в першій половині ХIХ століття при 

описі відсутності внутрішнього розвитку особистості зазначав про це [170]. 

Але є й негативна сторона цих гуманістичних моделей – дитина має 

виховуватися не лише кимось одним, а на її виховання впливає і сім’я, і 

навколишнє середовище, і вчителі тощо [99, с. 41]. 

Зазначимо, що до даної проблеми зверталися вчені у різних 

контекстах [25; 28; 102]. 

Так, в 1919 році С. Шацьким було відкрито першу дослідну станцію з 

народної освіти, робота якої була спрямована на дослідження проблем 

взаємодії освітнього закладу з батьками. Ця станція функціонувала у 

Малоярославецкому повіті Калузької губернії. 

А С. Шацький був переконаний у тому, що школа має бути, перш за 

все, центром не стільки навчання, а виховання. Основним завданням школи, 

на переконання вченого, є вивчення чинників, які впливають на виховне 

середовища особистості  дитини, оскільки саме школа є підгрунтям для  

розвитку соціального середовища [98; 175]. 

Провівши своє дослідження, вчений зробив висновок, що лише при 

спільній взаємодії батьків, школи та навколишнього середовища, можемо 

виховати справжню особистість. Тому на плечі вчителів полягає завдання – 

вивчити всі ті чинники, які як негативно, так і позитивно впливають на 

учня. 

У своїх рекомендаціях вчений зазначав про першочергове завдання 

вчителів – формування партнерських зв’язків з батьками [175]. 

Багато вчених спрямовували свої дослідження на на те, аби дослідити 

найважливіші чинники, які впливають на розвиток особистості учня. 

К. Вентцель з 1906 по 1913 рр. проводив педагогічний експеримент. Дане 

дослідження було спрямовано на те, аби розкрити задатки та здібності 

кожного з учнів, підібрати  підхід щодо розвитку особистості.  Як наслідок 
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було створено «Товариство друзів природного виховання»  яке сприяло 

вихованню учнів, організації співпраці учнів, батьків та педагогів [37]. 

Схожою проблемою займалася і група вчених під керівництвом 

В. Шульгіна. У результаті проведення педагогічного експерименту було 

встановлено, що виховний процес дитини слід спрямовувати на те 

середовище, в якому вона росте і розвивається [28]. 

Видатний вчений А. Макаренко свої дослідження спрямовував у руслі 

народної педагогіки. Педагог був переконаний, що виховний процес слід 

проводити не індивудуалізовано, а комплексно, навчаючись учні і 

виховують один одного [112, c. 209]. 

Колективне виховання і було основною ідеєю досліджень вченого 

[113]. 

Слід звернути увагу і на той чинник, що педагог, характеризуючі 

певні об’єктивно-існуючі закономірності виховання, які досить 

спостерігаються в народно-педагогічній культурі, засадах сімейного 

виховання дитини, був переконаний про ефективність цього процесу при 

докладанні спільних зусиль. Ці закономірності базуються на людських 

цінностях. 

Згодом дослідження А. Макаренка надихнули Ю. Бабанського [9], 

Б. Ліхачова [105] та інших вчених на нові пошуки.  

Вчені доводили і у своїх працях і у експериментах, що лише цілісний 

підхід матиме ефективність у процесі розвитку особистості учня, лише 

спільними зусиллями можна досягти бажаного результату [9]. 

Б. Лихачов спирався на ті самі ідею у свої дослідженнях, що і 

Ю. Бабанський та Б. Ліхачов [105, с.129]. 

Відомий вітчизняний педагог В. Сухомлинський [159] також був 

переконаний у тому, що лише спільними зусиллями та побудовою 

продуктивної взаємодії школи та батьків можна досягти поставлених цілей.  
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Зазначимо, що в даний час, виховна система спрямувала свіій вектор 

на соціалізацію учня [72].  

Н. Мойсеюк підкреслює, що роль особистісних взаємин у 

педагогічній праці є дуже суттєвою [115, с. 132]. 

Розглянемо професіографічні показники, що впливають саме на якість 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками. Автори виділяють знання та уміння, необхідні для побудови 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками (наявність спільної праці, здійснення ними самостійного вибору, 

створення розвивального середовища, позитивних стосунків між 

учасниками взаємодії тощо) [151, с. 59-60]. До педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками висувають низку вимог 

щодо організації взаємодії, а саме: 

а) оволодіння мистецтвом цілеспрямованого творчого спілкування 

один з одним;  

б) уміння спрямовувати навчально-виховний процес на спільну мету;  

в) уміння створювати ситуацію діалогу та дискусії;  

г) оволодіння такими якостями як: доброзичливість, зацікавлене 

ставлення один до одного, розуміння інших людей, які мають власні 

цінності, інтереси та здібності, відкритість для будь-яких думок в, бажання 

ділитися своїми думками та почуттями один з одним, здатність до 

кооперації, діалогу, здібності до співчуття, тактовність, емоційно-

вольовими якостями (щирість, доброта тощо) [151, с. 60-65]. 

Отже, педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками мають демонструвати високий рівень взаємодії один з одним, 

забезпечувати комунікативний, інтерактивний (взаємодія) та перцептивний 

(сприймання) аспекти спілкування (Г. Андреєва, Г. Костюк, 

А. Петровський, В. Роменець, М. Ярошевський). Найбільш складною 

вважається така організація спільних дій педагогічного колективу 
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загальноосвітнього навчального закладу з батьками, що передбачає 

встановлення та реалізацію спільної взаємодії [29]. 

Розглянемо суть поняття «організація» як ключового у нашому 

дослідженні.  

Проведений аналіз наукових джерел дав змогу виокремити основні 

ознаки організації : 

• упорядкованість (як величина, прямо протилежна ентропії системи); 

• спрямованість (відповідність системи умовам оточуючого 

середовища та доцільність даного типу організації з точки зору підтримки її 

нормального функціонування) [18; 153; 164].  

Психологи трактують суть поняття «організація» як 

високоорганізована система, яка здатна пристосовуватися й змінюватися, 

має власну життєдіяльність, складнішу за життєдіяльність окремих осіб, та 

здатність до самозбереження [139; 140].  

Менеджери, характеризуючи суть поняття «організація», мають на 

меті узгоджену систему свідомо координованої діяльності або взаємодію 

двох чи більше людей для досягнення спільної мети [58, с. 191].  

Педагоги даючи характеристику суті поняття «організація», 

визначають її як діяльність суб’єкта управління з формування і регуляції 

певної структури організаційних взаємодій за допомогою сукупності 

способів, засобів та впливів (дій), необхідних для ефективного досягнення 

цілей [173]. 

Представники кібернетичного підходу в педагогіці (В. Афанасьєв [8], 

О. Гаєвська [44], Т. Дмитренко [62], Ю. Коршунов [93], Т. Рогова [145] та 

інші) вважають, що організація тісно пов’язана з управлінням, яке 

визначається як процес планування, організації та контролю, необхідний 

для досягнення цілей організації [62, с. 48]. Управління спрямоване на 

організацію зв’язків і відношень певної системи, що зумовлюють її 
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структуру; підтримку встановленого режиму її діяльності та реалізацію 

програми досягнення визначеної мети [58].  

Деякі вчені обґрунтовують взаємозв’язок понять управління і 

організація таким чином: управління передбачає вплив на діяльність, 

процес або стан, тоді як організація означає вплив на особистість 

(згуртовувати, об’єднувати), а вже через неї – на діяльність, отже ці поняття 

є взаємооберненими і взаємозумовленими. На думку автора [62], якщо 

загальним виступає управління, то організація є його функцією, що 

передбачає організацію впливу на умови і чинники, від яких залежить 

характер плину процесів у природі та суспільстві заради досягнення певних 

цілей. Будь-який процес управління передбачає збирання інформації й 

оцінювання наявної ситуації; обґрунтування критеріїв та обмежень; 

прийняття рішень, що відповідають розвиткові організації; організаційне 

забезпечення їх виконання; контроль і корегування отриманих результатів, 

тобто суть управління полягає в сукупності завдань, спрямованих на 

оптимізацію процесу, і визначається через феномен організації, яка наявна 

майже на всіх його етапах. Якщо розглядати організацію як систему, що 

складається із компонентів та зв’язків, то управління є функцією, що 

забезпечує цілісність даного об’єкта. Розгляд організації як процесу 

передбачає поділ його на етапи, на кожному з яких організовується спільна 

продуктивна діяльність з реалізації замкненого циклу управління 

(прийняття завдань, організації їх виконання та контролю результатів) [62; 

114; 153; 164]. 

З огляду на це, організація взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками має спрямовуватися на 

спільні дії [25]. Зменшенню кількості різноманітності сприяє також 

формування орієнтовної основи дій, що дозволяє усвідомити способи і 

засоби досягнення поставлених цілей, а також наявність зворотного зв’язку, 

який дає змогу отримувати інформацію про хід керованого процесу з метою 
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своєчасного коригування й сприятиме подальшій оптимізації процесу 

навчання [194; 196; 198]. 

Отже, розгляд понять «організація» та «управління» дозволяє 

стверджувати, що вони перебувають у діалектичному взаємозв’язку: одне 

не існує без іншого, але не перекриває його. Визначаючи власну точку зору 

на співвідношення та взаємозв’язок понять «організація» й «управління», 

погоджуємося з ученими (В. Афанасьєв [8], Ю. Бабанський [9], О. Богданов 

[18], С. Васильєва [31], Л. Дафт Річард [58], Т. Дмитренко [62], Н. Кабусь 

[81], Н. Чорноус [171], Т. Шамова [173]), які вважають, що організація є 

поняттям, ширшим за управління, оскільки організація спрямована на 

створення передумов, налагодження, упорядкування процесу, вибір таких 

компонентів навчання і виховання, сукупність яких зумовлює здійснення 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками, тоді як управління передбачає керування налагодженим 

процесом з метою підтримки встановленого режиму діяльності. Організація 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками передбачає: пряме управління, співуправління і самоуправління. 

При цьому самоуправління являє собою внутрішнє керівництво діяльністю 

для досягнення визначених цілей, що передбачає планування діяльності, її 

регулювання, самоконтроль, самоаналіз і самооцінювання отриманого 

результату. Необхідність такого переходу підтверджується основними 

положеннями синергетики [31; 81; 103; 137; 168] – будь-яка система прагне 

до самоорганізації і потім переходить на новий рівень.  

З огляду на це, організація взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками передбачає узгодження 

мотивів, цінностей, інтересів, знань, умінь, рефлексивної поведінки.  

Аналіз наукових джерел дає підстави визначити таку базову ознаку 

взаємодії при її організації як спільна мета та спільна діяльність учасників 

процесу [110; 114; 168; 171]. Ядром навчально-виховного процесу, зазначає 
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О. Савченко, «виступає педагогічна взаємодія…» [148, с. 22]. Сучасний 

освітній процес містить ціннісні складові, першою з яких є сприйняття 

педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу учнів як 

суб’єкта навчання й виховання на засадах взаємодії [148, с. 23]. Отже, 

взаємодія є ціннісним складником співпраці педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з учнями та батьками, вона є 

процесом і результатом їхньої спільної діяльності. 

Для нашого дослідження важливою є те, що взаємодія як форма 

організації міжособистісної співпраці, завдяки якій зусилля педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу та батьків 

спрямовуються на досягнення спільної мети (виховання учня) за умов 

чіткого розподілу між ними ролей і обов’язків [56]. Міжособистісні 

стосунки педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками, сприяють позитивному ставленню учнів до світу, себе, інших, 

дають підстави зрозуміти, некритично сприйняти погляди вчителів та 

батьків, їхнє відношення, ролі [52, с. 24]. З огляду на це, визначимо таку 

провідну ознаку взаємодії, пов’язану із розподілом ролей, обов’язків, 

партнерських стосунків між педагогічним колективом загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками. Цей розподіл стає можливим за умов 

наявності серед них позитивної взаємозалежності, тобто заміни позиції 

«Я» на позицію «Ми», яка забезпечує ефективність спільної роботи 

партнерів для досягнення спільної мети. У зарубіжній літературі позитивну 

взаємозалежність тлумачать як взаємне стимулювання партнерів у вигляді 

підтримки, підбадьорювання один одного для досягнення спільної мети, 

зокрема покращення успішності, навченості, вихованості тощо [60, с. 51] 

Провідною ознакою взаємодії є координація або узгодження позицій 

(думок, цінностей) її учасників, що передбачає установлення взаємозв’язку, 

контакту в діяльності людей [154, с. 278], оскільки вона є найвищим 

рівнем узгодження позицій педагогічного колективу загальноосвітнього 
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навчального закладу та батьків [129, с. 340]. Цей рівень можливо досягнути 

за умов організації суб’єкт-суб’єктних стосунків у навчально-виховному 

процесі. А. Мудрик вважає, що суб’єктність в колективі виникає, якщо 

мета, зміст і організація колективної діяльності дає змогу задовольнити 

його потребу у взаємодії й у досягненнях 117, с. 53. Також важливо, 

зазначає автор, аби діяльність, організована педагогічним колективом 

загальноосвітнього навчального закладу, була суспільно ціннісною, а для 

батьків вона була суб’єктивно значущою. 

Суб’єкт-суб’єктна позиція забезпечує стосунки між педагогічним 

колективом загальноосвітнього навчального закладу та батьків на 

гуманістичній та демократичній основі, визнанні рівності та цінності всіх 

учасників взаємодії. Зокрема, Г. Васянович стверджує, що демократизація 

та гуманізація освіти надає пріоритету координаційним відносинам, які 

характеризуються співпрацею та взаємодопомогою в освітньому процесі 

[32, с. 224]. 

Про цінність взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу та батьків зазначав Т. Пушкар, який вважав, що вона 

забезпечує психологічне (долає почуття неповноцінності) та соціальне 

(спрямовує на суспільно орієнтовану дію) зростання учня 143, с. 160. 

Взаємодія є такою формою міжособистісної співпраці, зазначає 

М. Бітянова, за якою успішність учня можлива лише як частина загального 

успіху 17, с. 166. Учені (І. Вачьянц, А. Козирєва, В. Мудрик) акцентують 

увагу на тому, що взаємодія є ефективною за умов активної творчої позиції 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу та 

батьків, яка задовольняє спільну потребу в реалізації власної активності [34, 

89, 117].  

 

 

 



37 

 

Таблиця 1.1. 

Провідні ознаки взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу та батьків 

Провідні ознаки 

взаємодії 
Зміст провідних ознак взаємодії 

Спільна діяльність 

Взаємодія педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками у 

навчально-виховному процесі для загального й 

особистісного успіху учнів 

Спільна мета 

Виховання творчої, яскравої індивідуальності учня, 

залучення його до духовних, національних, 

особистісних цінностей 

Координація 

(узгодження позицій) 

Міцний інтелектуальний, емоційний, 

міжособистісний взаємозв’язок, контакт 

Позитивна 

взаємозалежність 

Оптимальний розподіл обов’язків, ролей, взаємне 

стимулювання, підтримка, обмін інформацією, 

постійний зв’язок педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками 

Колаборація 

Відповідальність за результат роботи педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу та 

батьків 

Активна творча 

позиція учасників 

Народження нового результату, найповніше 

розкриття внутрішнього потенціалу учнів 

Суб’єкт-суб’єктна 

позиція 

Визнання рівності та цінності педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу та 

батьків 

  

Взаємодія педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу з батьками передбачає узгодження їхніх позицій, суб’єкт-субєктні 

стосунки, розподіл ролей між ними, що сприяє народженню творчого 

процесу, результат якого якісно перевищує витрачену суму їхніх спільних 

зусиль [114]. У цьому розумінні взаємодія як вищий рівень співпраці 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками дає змогу визначити ще таку ознаку як творча позиція 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, про що йдеться в таблиці 1.1.  
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Отже, взаємодія педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками має здійснюватися на підставі:  

• розуміння суті й оволодіння досвідом суб’єкт-суб’єктних взаємин 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками у процесі їхньої спільної діяльності, досягнення спільної мети;  

• узгодження позицій, налагодження контакту, позитивної 

взаємозалежності;  

• взаємної відповідальності, підтримки та співтворчості [28; 114].  

Виявлення провідних ознак і суті взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками дають підстави 

розглянути форми і методи її організації.  

Оскільки взаємодія розглядається як ціннісна норма життєдіяльності 

людей, виникає необхідність дослідження феномену «взаємодія 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батькам»и з точки зору основних методологічних підходів. Методологічні 

підходи дають змогу не лише проаналізувати й описати досліджуваний 

процес, зазначає О. Отич, але й виявити певний аспект розуміння суті 

досліджуваних явищ [126, с. 180]. 

Взаємодія педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу з батьками має здійснюватися на засадах аксіологічного та 

гуманістичного підходів,оскільки вони дають змогу розглядати учня як 

загальнолюдську цінність і суб’єкт уваги педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу та батьків. На думку О. Отич, 

«аксіологічні установки гуманістичної педагогіки передбачають ціннісне 

ставлення до індивідуальності учнів, віру в їх можливості у кожній ситуації 

навчання та виховання, допомогу в усвідомленні ними самоцінності й 

цінності для соціуму» [126, с. 209]. Провідні положення аксіологічного 

підходу (В. Андрущенко, Г. Балл, І. Бех, В. Гриньова, М. Євтух,І. Зязюн, 

Н. Кабусь, В. Кремень, Н. Ткачова) [64; 11; 14; 55; 68; 76; 80; 97; 142; 162] 
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стають засадою для впровадження концептуальної ідеї взаємодії про 

«духовно-моральне збагачення особистості». Педагогічний колектив 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками дає змогу оцінити 

переваги для учня духовних і національних цінностей, значущість 

культурної й мистецької спадщини. Носієм моральних цінностей 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу та батьків 

стає лише за умов сформованості загальнолюдських гуманних цінностей 

32, с. 225-226. Н. Ткачова підкреслює значущість гуманітарних цінностей, 

а саме: професійно-педагогічних якостей педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу як «своєрідного надрівня 

гуманістичних цінностей, вартості людських цінностей, актуалізованих у 

педагогічній реальності глобалізацією світу» 162, с. 95. Автор стверджує, 

що гуманістичні пріоритети, утворюючи єдиний духовний стрижень, 

основу буття, як аксіологічні навігатори здатні організовувати 

співіснування, забезпечувати особистісний і професійний взаєморозвиток 

суб’єктів освітнього процесу 162, с. 96.  

Гуманістичний підхід, спрямований на реалізацію ідей 

людиноцентризму, гуманістичних цінностей в освіті, дає змогу акцентувати 

роль педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу та 

батьків у вихованні учня високоморальною особистістю. Це передбачає 

допомогу педагогічному колективу загальноосвітнього навчального закладу 

та батькам наслідувати гуманістичні ідеали, визнавати дитину головною 

цінністю, суб’єктом освіти й культури [183]. Педагогічний колектив 

загальноосвітнього навчального закладу має навчитися висувати перед 

учнем посильні для нього завдання. Тобто, першочерговим завданням є 

готовність захищати свободу особистості, продовжувати культурну 

спадщину, творити нові цінності, ґрунтуючись на педагогіці партнерства.  

Гуманістичний підхід міцно пов’язаний із особистісно зорієнтованим 

підходом (І. Бех, І. Зязюн В. Кремень, В. Моляко) [15; 76; 97; 116]. 
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Реалізація особистісного підходу в аспекті взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками можлива за 

умов їхньої орієнтації на розвиток особистості учня, здатного до 

конструктивної взаємодії. Особистісний підхід ураховує, що усі зовнішні 

педагогічні впливи завжди діють опосередковано, переломлюючись через 

внутрішні умови особистості та індивідуальність людини (її психічні та 

особистісні якості), а також, спираючись на її активність (самовиховання, 

саморозвиток, самоорганізацію, самоосвіту, саморегуляцію, 

самоуправління). Згідно з провідними ідеями взаємодії, особистісний підхід 

спрямовує педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу 

та батьків на забезпечення завдань вибірковості й варіативності в освіті 

(право учня на вибір); необхідності постійного осмислення та оцінки свого 

життя та освітнього процесу (рефлексія); усвідомленого пошуку сенсу 

життя та творчості; відповідальності за власні вчинки та дії 

(Ш. Амонашвілі, В. Сєріков). Особистісний підхід стає методологічною 

засадою для утвердження ідеї щодо «навчання без примусу» та «варіативної 

оцінки знань». 

Підготовка до взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками передбачає також опору на провідні 

положення діяльнісного та суб’єкт-суб’єктного (діалогічного) підходів.  

Діяльнісний підхід (Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, В. Лозова, 

В. Семиченко) [43; 94; 104; 114; 119; 149] реалізується шляхом урахування 

мотиваційної сфери й індивідуальної специфіки взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками. За цим 

підходом підготовка педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу та батьків до взаємодії буде ефективною за умов, якщо 

її суб’єкти залучаються до навчальної, пізнавальної, навчально-професійної 

видів діяльності для оволодіння досвідом духовної, педагогічної, 

професійної культури через ефективне стимулювання активності учасників 
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даного процесу, урахуванню мотивів. Діяльнісний підхід дає змогу активно 

використовувати в процесі взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками принципи єдності 

особистості й діяльності (І. Бех, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн) [16; 104; 146], 

активізації й оптимізації навчально-виховного процесу (Ф. Корольов, 

Ю. Бабанський) [9; 10]. Діяльнісний підхід є підґрунтям для впровадження 

ідей про індивідуальне й колективне, вагомої ролі індивідуальної й 

колективної діяльності в процесі розвитку особистості, безконфліктності 

навчальних ситуацій [85; 95].  

Полісуб’єктний (діалогічний) підхід наголошує на цінності діалогічної 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками, досвіду взаємодії як позитивної спільної діяльності, особистісно 

рівноправних, суб’єкт-суб’єктних стосунків із ними. Застосування цього 

підходу дає змогу педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу та батькам оволодівати мистецтвом педагогічної співпраці шляхом 

«навчального діалогу» (Г. Буш) [30], «проблемного діалогу» (Я. Яноушек) 

[178], «цілеспрямованого діалогу» (А. Бодальов) [19], «конструктивного 

діалогу» (Г. Балл) [11]. Педагогічний колектив загальноосвітнього 

навчального закладу та батьки мають навчитися досягати психологічної 

єдності та взаємодії смислових позицій суб’єктів [11; 19; 30; 138]. 

У контексті дослідження цікавим є аналіз взаємодія педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками згідно з 

психологічними, соціально-психологічними і педагогічними теоріями [25]. 

Культурно-історична теорія розвитку дитини (Л. Виготський) 

наголошує на значущості утвердження особистості в соціальному контексті. 

Зокрема, обґрунтований Л. Виготським закон соціогенезу вищих форм 

поведінки дає змогу виявити значущість, передусім, колективно-соціальних 

форм поведінки, які «у процесі розвитку стають способом індивідуального 

пристосування, формами поведінки і мислення особистості» [42, с. 221]. 
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Л. Виготський доводить важливість взаємодії для розвитку особистості, 

формування її знань та соціальних взаємодій. Автор зазначає, що 

«соціальний план культурного розвитку дитини виникає спочатку як 

взаємодія між людьми, як категорія колективна, інтерпсихічна, потім як 

засіб індивідуальної поведінки, як категорія інтрапсихічна» [42, с. 223]. 

Психолог розкриває механізм особистісного зростання у процесі взаємодії 

через оволодіння власною поведінкою в групі; осягнення законів мови й 

мислення; розвиток здатності поєднувати в одній особі наказ і виконання; 

усвідомлення та поваги до власного «Я». В контексті нашого дослідження є 

цікавим авторське визначення поняття Д. Райгородського «соціальна 

ситуація розвитку», який пояснює ті форми і шлях, за яким соціальне стає 

індивідуальним [144, с. 17]. 

Теоретичне обґрунтування змісту поняття «взаємодія педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками» потребує 

вивчення ідей Ж. Піаже, який пов’язує когнітивний розвиток дитини із 

соціальною взаємодією, зокрема такою формою симетричної взаємодії, як 

кооперація (співпраця), завдяки якій суб’єкти взаємодії мають однакову 

зацікавленість, мотивацію для обміну [134]. Автор зазначає, що навчальний 

процес гальмує асиметрична взаємодія, яка втілюється у відношеннях 

престижу або авторитету.  

Представники гештальтпсихології розглядали групу людей (колектив) 

як динамічну єдність, яка має змінний характер взаємозалежності між 

індивідами. Основою будь-якої групи вони вважали взаємозалежність її 

членів, що створюється загальною метою й має рух, динаміку розвитку; 

зміни стану одного члена групи призводять до змін стану будь-якого іншого 

члена цієї ж групи [60, с. 40]. 

Представники педагогічних і соціально-психологічних досліджень, 

зокрема автори теорії взаємодії в колективі (Я. Коломенський, 

А. Макаренко, Р. Немов) [90; 113; 121] доводять, що лише взаємодія, а не 
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пасивна присутність членів групи забезпечує продуктивність її діяльності. 

Для розуміння суті взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками важливо спиратися на соціально-

психологічні ознаки колективу (мета, завдання, зміст сумісної діяльності 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, ставлення учнів до цього процесу, міжособистісні стосунки, 

норми та ціннісні орієнтації), розкриті в працях А. Макаренка, 

В. Сухомлинського, А. Петровського [113; 133; 158].  

Провідні положення теорії взаємодії, теорії колективу А. Макаренка 

засвідчують позитивну роль суспільно значущої мети-перспективи 

(близької, середньої, далекої), орієнтованої на взаємодію в процесі 

діяльності (навчально-пізнавальної, ігрової, трудової, художньої), яка стає 

інтегральним чинником позитивних стосунків, відповідає нормам і 

цінностям взаємодії. Поєднання суспільно значущої, складної мети із 

позитивними, емоційно значущими стосунками, соціальним оптимізмом у 

досягненні «завтрашньої радості» забезпечує поступове встановлення 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками, зазначає А. Макаренко [113, с. 208].  

Взаємодія педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу з батьками передбачає також розуміння ними специфіки й 

складності завдань, що висувається, розподілу обов’язків, координації 

зусиль між членами педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу, змісту відповідальності педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу та батьків за розпочату справу. 

Учені (Л. Трофімов, В. Рибалка, П. Гончарук) [141] визначають соціально-

психологічні чинники, що впливають на регуляцію й налагодження 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками. До них відносять тривалість спільної праці, взаємозв’язок 

(уявний, умовний, дійсний) між педагогічним колективом 
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загальноосвітнього навчального закладу з батьками, ступінь якого 

визначається характером взаємодії [72]. Взаємодія як найвищий рівень 

дійсної співпраці, виявляється як підсилення ціннісно-орієнтаційної єдності 

групи, як збіг особистого та суспільно-ціннісного змістів діяльності 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками 141, с. 479. 

Аналіз досліджень (А. Макаренко, А. Петровський, 

В. Сухомлинський) [113; 133; 158] дав змогу з’ясувати, що взаємодія 

залежить від компетентності педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу та батьків стосовно цілеспрямованості, 

вмотивованості, взаємозв’язку учасників, структурованості (розподілу 

функцій, прав, обов’язків, відповідальності), узгодженості, організованості, 

врахування особистісних властивостей кожного учасника взаємодії. 

Високий рівень соціально-психологічної обізнаності педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу та батьків забезпечує 

згоду, а відтак згуртованість, яку вчені вважають показником ефективності 

взаємодії [141]. Іншим критерієм, який забезпечує встановлення взаємодії, 

визнають наявність мотивації як орієнтації не лише на власний, а також і на 

загальний успіх, ефективну спільну діяльність. Ефективність спільної 

діяльності, залежить від таких індивідуально-психологічних властивостей 

як: індивідуально-психологічні (вік, стать, зовнішня і внутрішня мотивація); 

умов діяльності (нормальних або екстремальних); ступеня однорідності 

групи (особистісні характеристики, думки, оцінки, мотивація) 141, с. 478. 

Несумісність і неспрацьованість є головними чинниками конфліктних 

ситуацій, зазначають науковці [141, с. 481-482]. 

Важливим показником взаємодії є контактність, зміст і фази якого 

обґрунтовано в багатьох педагогічних та психологічних теоріях. Модель 

діадної взаємодії вчені розуміють як процес обміну винагород, ціннісних 

характеристик самої особистості, якими є її значущі якості, знання, уміння. 
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Це надає процесу виникнення міжособистісного контакту психологічного 

змісту [156, с. 230]. Цікавою для організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками є теорія 

стадійності контакту С. Гінгера, за якою педагогічний колектив 

загальноосвітнього навчального закладу має здійснювати контакт з 

батьками, спираючись на п’ять основних фаз, виділених автором:  

1) попередній контакт як бажання здійснити взаємодію;  

2) зав’язка як вступ до контакту, ключовий момент взаємодії; 

3) контакт як реалізація позитивної взаємодії завдяки інтерактивним 

та комунікативним умінням;  

4) розв’язка як завершення взаємодії;  

5) асиміляція як відхід від взаємодії [156].  

Для розуміння суті й складності організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками важливим є 

усвідомлення критичних точок початку (зав’язка) та завершення (розв’язка) 

контакту [156, с. 230]. За теоріями контакту, процес налагодження взаємодії 

відзначається також груповими ефектами, що надають динамічності цьому 

процесу, адже педагогічний колектив загальноосвітнього навчального 

закладу з батьками є не сумою індивідів, а здатна породжувати 

взаємовпливи, взаємоучасть. 

Учені зазначають зв’язок взаємодії із результативністю, успіхом 

команди партнерів. До недоліків, які заважають успішній організації 

взаємодії вчені Д. Джонсон, Р. Джонсон, Е. Джонсон-Холубек відносять: 

1) відсутність досвіду, необхідність довгострокових зв’язків у групі-

команді;  

2) недостатню кількість пропозицій, гіпотез, точок зору при 

вирішенні спільних завдань; 

3) соціальне паразитування як небажання брати активну участь у 

суспільному житті;  
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4) небажання бути «донором» для колективу;  

5) відсутність дискусій у групі;  

6) однорідність складу групи;  

7) відсутність умінь і досвіду роботи в команді [60, с. 71]. 

Отже, проведений аналіз наукової літератури дає підстави 

стверджувати, що організація освітнього процесу рекламентується 

законодавчо. 
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1.3. Структура організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками 

Одним із завдань нашого дослідження є визначення окрім суті 

ключових понять, ще й змісту і структури організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками.  

Зупинимося більш детально на визначенні структури даного поняття. 

Зазначимо, що структура організації може залежати від різних чинників, 

зокрема, таких як-от: сімейні обставини, житлові умови, труднощі та 

ускладнення, оточення  тощо [20]. Але при цьому не останнє місце посідає 

суспільне середовище [47, с. 7].  

Основними характеристиками взаємодії є готовність обох сторін до 

співпраці [53, с.124].  Нині не існує адаптованих методик для визначення 

рівня формуваня педагогічної культури батьків. Як засвідчує аналіз 

наукових джерел, розглядаючи взаємодію педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, необхідно враховувати 

три аспекти, виділені зарубіжними дослідниками: колективно-ситуативний, 

евалютивний, темпоральний [182; 185; 188; 193].  

Колективно-ситуативний аспект пов’язаний з тим, що організація має 

відповідати правилам, нормам, очікуванням [114].  

Евалюативний аспект, який досить часто є предметом дослідження 

німецьких учених і виявляє принцип оцінювання систем цінностей [27]. 

Темпоральний аспект виражається у зміні стратегії, а не в поспішному 

і невиправданому переході.  

Вищезазначене сприяло розкриттю структури взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками її змістових 

елементів та механізмів організації. Вирішуючи це завдання, ми розглянули 

подібні структури взаємодії, запропоновані В. Андрієвською [61], 

К. Десятником [59], Л. Назаренко [118] структура взаємодії педагогічного 
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колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками містить такі 

компоненти:  

• мотиваційно-емоційний;  

• когнітивний;  

• поведінковий.  

Загалом погоджуємося із пропозиціями науковців. Однак, на наш 

погляд, вияви доброти, уваги, турботи, допомоги, милосердя стосуються не 

тільки мотиваційно-емоційного компоненту, але знаходять своє 

відображення і в інших компонентах, характеризуючи готовність до 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками. Також вважаємо, що зміст другого компонента не вичерпується 

лише знанням іншої людини, але і включає в себе знання педагогом і своїх 

поведінково-психологічних особливостей [114].  

Л. Велитченко [36] пропонує таку структуру взаємодії: 

• мотиваційно-аксіологічний компонент;  

• опареційно-змістовий;  

• емоційно-вольовий.  

Ми згідні з запропонованою Л. Велитченко структурою, яка, на нашу 

думку, є найбільш коректною, оскільки відображені у ній компоненти та їх 

змістове наповнення корелюють один з одним [36].  

У дослідженнях багатьох учених є багато спільного, що дозволило 

нам диференціювати такі компоненти у структурі взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками: ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, соціально-поведінковий [28].  

На наш погляд, доцільно виокремити ще один компонент у структурі 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками – рефлексійний, оскільки рефлексія означає не лише знання і 

розуміння педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

та батьків самого себе, але і усвідомлення ними того, як вони оцінюється 
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іншими індивідами, а також здатність особистості до сприйняття себе з 

точки зору іншого.  

Отже, виходячи з проблеми нашого дослідження визначаємо такі 

компоненти у структурі організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками: ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, поведінковий та рефлексійний. 

Детально схарактеризуємо кожен компонент.  

Більшість дослідників [59; 61; 114; 118 та ін.] виділяють ціннісно-

мотиваційний компонент як провідний в аспекті проблеми організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками. Ціннісні педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу та батьків – це такі цінності, які постають 

стратегічними цілями їхньої взаємодії та посідають особливе місце в 

мотиваційно-регулятивній системі поведінки та впливають на зміст потреб, 

мотивів, інтересів.  

Мотивація – це мотиви, потреби, стимули тощо.  Відтак, мотивація 

визначає загальну спрямованість особистості, мотив (як складова 

мотивації), виступає причиною постановки тих чи інших цілей [71, с. 7-13]. 

Отже, на наш погляд, ціннісно-мотиваційний компонент є рушійною 

силою при розвиткові інших складових організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками.  

Складовою когнітивного компонента є знання [125, с. 258]. Рівень 

регуляції виховної діяльності, контактів залежить від того, які знання 

стосовно цієї діяльності, взаємодії мають її суб’єкти, і як вони можуть ними 

користуватися.  

До знань, які є основою організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками віднесемо психолого-

педагогічні, соціальні та загальнокультурні знання, ґрунтовне володіння 
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якими забезпечує ефективність організації цього процесу, сприяє 

підвищенню рівня формуваня педагогічної культури батьків [114].  

Поведінковий компонент організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками містить 

відповідні уміння: добирати адекватні ситуації, способи спілкування, 

етично-ціннісні зразки поведінки [82]. До поведінкового компонента 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками відносяться навички соціальної поведінки, 

які включають продуктивні прийоми виконання їхньої спільної діяльності, 

вміння щодо ефективної взаємодії, навички конструктивної поведінки у 

складних ситуаціях [63].  

Суть рефлексійного компонента організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками 

розкривається через здатність до рефлексії, яка постає не лише знанням чи 

розумінням суб’єктом самого себе, а з’ясуванням того, які знання інші 

мають про «рефлектуючого» і як розуміють його особистісні 

характеристики, емоційні реакції, когнітивні уявлення, мотиваційні 

спонукання [132, с. 398]. Відтак, рефлексія є обов’язковою умовою 

саморозвитку педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу та батьків [155; 184].  

Слід зазначити, що розвиток психічних функцій і здібностей у процесі 

діяльності можливий лише за умови надбудови над ними вторинної 

рефлексивної діяльності [177, с. 151-152.]. Відтак, зазначимо про 

взаємозв’язок рефлексії із академічними та загальнопрофесійними 

уміннями.  

Отже, розвинена рефлексія, передбачаючи самоусвідомлення, 

самооцінку, самоконтроль, емпатію, сприяє розвитку й удосконаленню 

ціннісно-мотиваційного, когнітивного, поведінкового та рефлексійного 
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компонентів організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками.  

Визначивши структуру організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, ми спрямували наше 

дослідження на виявлення та обґрунтування змістового наповнення 

визначених компонентів.  

Провівши аналіз наукових робіт щодо визначення змістового 

наповнення компонентів організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, ми виокремили такі 

змістові елементи:  

• ціннісно-мотиваційний компонент реалізує мотиви, потребу у 

спілкуванні, цінності, установки на взаємодію;  

• когнітивний компонент окреслює психолого-педагогічні, соціальні, 

загальнокультурні знання;  

• поведінковий компонент вміщує комунікативність, здатність до 

роботи у групі, організаторські уміння, здатність до вирішення конфліктів і 

проблем, рольову гнучкість;  

• рефлексійний компонент реалізує відповідальність педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу та батьків до організації 

взаємодії, його здатність до саморозвитку, до сприйняття та розуміння 

позиції іншого, емпатію.  

Схарактеризуємо конкретніше кожен зі змістових елементів. 

Ціннісно-мотиваційний компонент організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками визначається 

через спонукання до взаємодії, мотивує виконати поставлені спільні 

завдання тощо [114]. Свідомі дії завжди спрямовані на досягнення певної 

мети, яка також усвідомлюється педагогічним колективом 

загальноосвітнього навчального закладу та батьками [71, с. 7-13]. Мотиви є 
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рушійною силою при організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками.  

Потреба у спілкуванні. Зазначимо, що неможливо організувати 

взаємодію без спілкування, яке є соціальною потребою, певним інстинктом, 

вродженою якістю [41]. Зазначимо, що педагогічне спілкування є тією 

обставиною організацією взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, що спрямована на 

створення сприятливих соціально-психологічних умов для співпраці [22].  

Потреба у педагогічному спілкуванні педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками спонукає їх до пошуку 

шляхів ефективної організації взаємодії [160].  

Установки на соціальну взаємодію, яка є сукупністю зв’язків і 

взаємовпливів людей [83].  

Складовими цієї установки є: 

• спільні дії батьків та педагогічного колективу, побудовані на 

взаємопідтримці; 

• педагогічне співпереживання, зокрема про про підвищення якості 

освітнього процесу [122].  

На соціальну взаємодію впливають стійкі схильності до певної форми 

реагування. 

Когнітивний компонент характеризується психолого-педагогічними 

знаннями. До складу цих знань входить: 

• визначення та характеристика педагогічних понять; 

• концепції освіти, зокрема про НУШ; 

• закономірності організації освітнього процесу; 

•  принципи навчання і виховання; 

• технології навчання тощо[7].  

Зазначимо, що визначені складові необхідні для організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 
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батьками і передбачені нормативними документами як складова стандарту 

вищої школи [7].  

Загальнокультурні знання визначаються спільною для комунікантів 

інформацією, яка забезпечує взаєморозуміння при спілкуванні [33]. 

Основна увага також має приділятися формуванню країнознавчих знань, 

відомостей, які мають всі члени певної етнічної чи мовної спільності [39].  

Поведінковий компонент вміщує такий змістовий елемент як 

комунікативність, яка полягає в тому, що відбувається організація взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками; їхня поведінка є необтяжливою, не є дратівливою, а спілкування з 

один з одним приносить задоволення [114]. 

Комунікативність – така якість, на основі якої заводиться розмова. 

Виділяють три основні  її компоненти: комунікабельність, відчуття 

соціальної спорідненості, альтруїзм [83].  

Наступний змістовий елемент – здатність до роботи у групі. Вимоги 

до роботи у групі, колективі останнім часом стали дуже важливими, 

зокрема, і у організації навчально-виховного процесу. У контексті 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками головним є взаємодія, яка розгортається у 

трьох логічних планах[108]: перший означає вміння проявити свої «хочу» у 

галузі взаємодії; другий – проявляється в оцінці обставин, що склалися та 

власних сил, вмінні аналізувати допустимі способи поведінки та 

прогнозуванні їх наслідків; третій – в знанні соціальних норм, правил та 

способів взаємодії, у бажанні наслідувати їх у особистісній і соціальній 

взаємодії.  

Організаторські уміння. Під організаторськими уміннями 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками розуміємо цілеспрямовану динамічну систему усвідомлених дій, 

спрямовану на організацію їхньої взаємодії.  
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Одним із основоположників, що вивчав передумови організаторської 

роботи є А. Лутошкін. Вчений визначив особливості  організації цієї 

діяльності. За його словами, основою є організаторські уміння, які визначив 

як здатність особистості швидко й ефективно використовувати на практиці 

набуті знання, діяти з урахуванням набутого досвіду у певній ситуації, що 

склалася [109].  

Організаторські уміння педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу є важливою складовою їхньої взаємодії з батьками.  

Наступний змістовий елемент – здатність до вирішення конфліктів і 

проблем, які виникають у процесі організації взаємодії [67]. Педагогічний 

колектив загальноосвітнього навчального закладу та батьки мають 

усвідомити проблемну ситуацію, сформулювати завдання, вирішити його, 

оцінити набутий досвід, контролювати власні дії, вирішувати конфлікти і 

проблеми. 

Найчастіше поведінка педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу при подоланні конфліктної ситуації відбувається із 

застосуванням таких стилів: суперництво, уникнення, пристосування, 

співробітництво, компроміс [57].  

Рефлексійний компонент взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками зміщує наступні 

змістові елементи.  

Відповідальність – змістовий елемент, який є одним з найскладніших 

феноменів у теорії вольових якостей, яку вчені називають «якістю вищого 

порядку» через тісний взаємозв’язок з емоційною, моральною і 

світоглядною сторонами особистості [2; 123]. Так, наприклад, у словнику 

С. Ожогова відповідальність визначається як необхідність звітуватися про 

свої дії, вчинки; якість людини, яка має високо розвинене почуття 

обов’язку, яка ревнісно ставиться до своїх обов’язків [123, c. 480]. 

Відповідальність включає в себе вміння реалізувати моральні цілі на 
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практиці, здатність на основі життєвого досвіду та знань передбачити 

можливі негативні наслідки своїх дій. Суб’єкт відповідальності сам вводить 

критерії, по яким обмежує поле своєї активності, сам веде контроль [2]. 

Відповідальність перетворює у ньому обов’язок у внутрішню потребу, що 

супроводжується переходом до самоконтролю. Відповідальність пов’язана з 

такими характеристиками як чесність, справедливість, принциповість, 

готовність відповідати за наслідки своїх дій. 

Як ми бачимо, цей елемент тісно пов’язаний з емпатією (змістовим 

елементом рефлексійного компоненту взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками).  

Здатність до самопізнання і саморозвитку, яке визначається 

своєрідністю діяльності і спілкування у процесі організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, тобто особистість пізнає себе для того аби поліпшити свою 

діяльність, особистісно зростати, досягти значних результатів.  

Суть поняття «саморозвиток» в контексті нашого дослідження 

характеризуємо як свідому активну цілеспрямовану діяльність, результатом 

якої є самореалізація шляхом розвитку власної індивідуальності [90; 135].  

Здатність сприймати позицію іншого передбачає активне 

налагодження зворотного зв’язку і сприяє ефективності взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, чим впливає на ефективність організації взаємодії [15].  

Емпатія – адекватна уява про пізнання емоційного стану, переживань 

іншої людини.  

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість 

констатувати, що емпатія є важливим елементом організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, адже здатність до емпатії постає одним з визначальних чинників 

у встановленні взаємин, які сприяють її ефективній організації [12; 13]. 
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Емпатійність як здатність до співпереживання, здатність до емпатійної 

інтеграції у навколишнє середовище, як уміння встати на точку зору іншої 

людини О. Тихоміров називає головною ознакою мудрої людини, яка 

здатна глибоко пізнавати світ [161].  

У запропонованій нижче таблиці 1.1. показано взаємодію структурних 

компонентів та їх змістових елементів.  

 Таблиця 1.2  

Співвідношення структурних компонентів і змістових елементів 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками  

 

Структурні компоненти Змістові елементи 

 

Ціннісно-мотиваційний 

Мотиви  

Потреба у спілкуванні  

Цінності  

Установки на взаємодію 

 

Когнітивний  

Психолого-педагогічні знання  

Соціальні знання  

Загальнокультурні знання 

 

Поведінковий  

Комунікативність  

Здатність до роботи у колективі  

Організаторські уміння  

Здатність до вирішення конфліктів 

та  

проблем  

 

Рефлексійний  

Відповідальність  

Здатність до самопізнання і 

саморозвитку  

Здатність сприймати позицію іншого  

Емпатія 

 

 

Отже, організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками має свою специфічну, 

властиву для цієї галузі освіти, структуру. Запропонована систематизація 

структурних компонентів і змістових елементів організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 
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батьками робить можливим як обґрунтування педагогічних умов, так і 

розробку технології організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками.  

Організація взаємодії педагогічного колективу з батьками потребує 

розробки відповідної  технології, яку в подальшому слід поетапно її 

реалізувати. Дана технологія має охоплювати як теоретичну, так і 

практичну складові. 
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Висновки до розділу 1 

 

У процесі дослідження особливу увагу приділено розкриттю категорії 

«взаємодія», яку розкриваємо через стосунки та взаємини, підгрунтям яких 

є методологічний принцип пізнання природи і людей. 

Проведений аналіз стану розробленої проблеми педагогічної взаємодії 

у вітчизняній і зарубіжній науці засвідчив, що дослідники розглядали тільки 

окремі складові цього понятійного конструкту. Зазначимо, що на першому 

місці завжди було посилення уваги до людини, її інтелектуальної й 

емоційної сфер. Визначено, що до складу педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу входять: директор, заступники 

директора, соціальний педагог, педагог-організатор, класні керівники, 

вчителі. 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що термін «педагогічна взаємодія» 

неправомірно ототожнюють з поняттям «педагогічне спілкування». 

З’ясовано, що кожна із визначених категорій має певну функціональну 

самостійність і ми розглядаємо педагогічне спілкування як форму 

педагогічної взаємодії. 

 На основі аналізу наукової літератури педагогічну взаємодію 

розглядаємо як взаємну активність педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, її ототожнюють з 

педагогічною співпрацею, педагогічним партнерством і зводять суто до 

взаємної активності. Зведення педагогічної взаємодії тільки до взаємин між 

сторонами, на нашу думку, є однобічним. У проведеному порівняльно-

понятійному аналізі суть поняття «педагогічна взаємодія» визначено як 

детерміновану освітню ситуацію, опосередковану соціально-

психологічними процесами, що веде до кількісних і якісних змін якостей та 

станів суб’єктів й об’єктів освітнього процесу.  
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Основними характеристиками взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками є: взаємопізнання, 

взаємоактивність, взаєморозуміння, взаємовідношення, взаємні дії, 

взаємовплив. Кожна із цих характеристик має свій зміст, але лише їх 

комплексна реалізація у процесі організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками забезпечує 

його ефективність. Зазначимо, що до складу педагогічного колективу 

входять: директор, заступники директора, вчителі-предметники, педагог-

організатор, практичний психолог. 

Узагальнюючи результати наукових пошуків вітчизняних та 

зарубіжних дослідників, визначено різновиди взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками за: видами 

суб’єкта й об’єкта (педагоги-учні-батьки; стилями керівництва 

(демократичний, ліберальний, авторитарний; характером відносин суб’єктів 

педагогічної взаємодії (співпраця, діалог, угода, опіка, пригнічення, 

конфлікт); комунікативним особливостями (вербальна або невербальна); 

характером результату і ступенем ефективності цілепокладання 

(продуктивна або непродуктивна; ступенем керованості (керована, 

некерована); спрямованістю педагогічної взаємодії (пряма й непряма); 

змістом діяльності (навчальна, трудова, спортивна тощо); показником віку 

суб’єктів взаємодії (одновікові й різновікові); постановкою мети 

(цілеспрямована або стихійна); рівнем підготовленості процесу педагогічної 

взаємодії (випадкова або навмисна); часовими установками педагогічної 

взаємодії (тривала або короткочасна). 

Проведений аналіз наукових джерел  дав підстави визначити 

взаємодію педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками як взаємоактивність і взаємовплив суб’єктів один на одного в 

системі спільної особистісно-орієнтованої ціннісно-моральної діяльності 

закладу освіти, спрямованої на формування гуманістичних цінностей і 
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якостей, мотивації й правил гуманної поведінки та заснованої на 

конструктивному діалозі і позитивній міжособистісній співпраці, що веде 

до якісних змін суб’єктів і об’єктів взаємодії шляхом взаєморозуміння та 

взаємодопомоги. 

Організація взаємодії з батьками в сучасних умовах передбачає:  

• спільну діяльність – взаємодія педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками в освітньому процесі 

для загального й особистісного успіху учнів; 

• спільну мету – виховання творчої, яскравої індивідуальності учня, 

залучення його до духовних, національних, особистісних цінностей; 

• координацію, тобто узгодження позицій, – міцний інтелектуальний, 

емоційний, міжособистісний взаємозв’язок, контакт; 

• позитивну взаємозалежність – оптимальний розподіл обов’язків, 

ролей, взаємне стимулювання, підтримка, обмін інформацією, постійний 

зв’язок педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками; 

• колаборацію – відповідальність за результат роботи педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу та батьків; 

• активну творчу позицію суб’єктів взаємодії – розкриття 

внутрішнього потенціалу учнів; 

• суб’єкт-суб’єктну позицію – визнання рівності та цінності 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу та 

батьків. 

Вище зазначене зумовило розкриття структури та змісту організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками на основі таких компонентів: ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний та рефлексійний. 
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РОЗДІЛ 2 

 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З БАТЬКАМИ  

 

У другому розділі обґрунтовано технологію організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками та етапи її реалізації. 

 

2.1. Педагогічні умови організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками  

 

Для підвищення рівня організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками є необхідним 

визначення та теоретичне обгрунтування оптимальних педагогічних умов.  

У межах дослідження вважаємо за доцільне визначити суть понять 

«умова» і «педагогічна умова». 

Аналіз наукової літератури щодо визначення категорії «умова» 

засвідчив, що точки зору тлумачення поняття здебільшого різні, але мають 

багато спільного. Так, у загальнолексичному значенні знаходимо розуміння 

дефініції «умова», як: 

• обставина чи передумова, яка сприяє позитивним здійсненням чого-

небудь [96; 102]; 

• правила, вимоги або виконання яких забезпечують певні дії [58; 97; 

105; 136].  

У філософському аспекті суть поняття «умова» трактується як 

«істотний компонент комплексу об’єктів (речей, їх станів, взаємодій), із 

наявності якого з необхідністю випливає  її існування шляхом відношення 

предмета до навколишніх явищ та дій» [36; 144, с. 707]. 
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У психологічному аспекті умова є сукупністю поєднань, що 

впливають на внутрішній світ людини [93, с. 270]. 

Узагальнюючи різні підходи вчених до визначення суті поняття 

«умова», визначаємо її як сукупністю обставин, що сприяють реалізації 

поставлених цілей та впливають на процес та результат організації будь-

якої діяльності [26].  

Отже, успіх навчального процесу в багатьох випадках залежить від 

тих умов, в яких він відбувається. Тож, свідомо створені педагогічні умови 

мають ефективно впливати на взаємодію педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками.  

Науковці під поняттям «педагогічна умова» розуміють обставини, що 

сприяють розвитку або навпаки гальмуванню навчально-виховного процесу 

та визначають ефективність його здійснення [7; 11; 12; 35; 62; 85; 153]. 

Проведений аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, 

що під педагогічними умовами розуміють ті обставини, що впливають на 

досягнення поставлених цілей. Педагогічні умови поділяють на:  

• зовнішні; 

• внутрішні[98].  

Деякі вчені вважають, що педагогічні умови можуть бути складовими 

педагогічної системи або розробленої технології. Саме завдяки їх 

визначенню підвищується ефективність та якість освітнього процесу [56]. 

На думку Є. Карпенко «до педагогічних умов необхідно віднести ті, 

що виникають у освітньому процесі свідомо і мають забезпечувати його 

ефективне протікання» [63, с. 38-39].  

В. Імбер [59] у своєму дослідженні до педагогічних умов ставить такі 

вимоги:  

• бути спрямовані на стимулювання та мотивацію суб’єктів взаємодії 

освітнього процесу;  
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• містити когнітивний компонент (зміст, форми, методи, прийоми), 

який сприяє підвищенню якості освітнього процесу;  

• бути напрямленими на рефлексію суб’єктів освітнього процесу [59].  

Аналіз наукових праць [7; 31; 34; 74; 85; 101 та ін.] надає підстави 

стверджувати, що під педагогічними умовами зазвичай розуміють: 

сукупність заходів, що забезпечують досягнення поставленої мети; 

взаємопов’язаний комплекс заходів освітнього процесу, який забезпечує 

розвиток особистості, сприяє ефективній взаємодії її учасників. У зв’язку з 

цим під педагогічними умовами розумітимемо необхідні обставини, що 

створені для організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, управління нею, 

налагодження спілкування між його учасниками для досягнення 

запланованих результатів. 

Отже, проведений аналіз педагогічних умов [80; 132; 143; 158], 

запропонованих сучасними науковцями, дав підстави зробити припущення, 

що ефективність організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками забезпечується 

дотриманням таких педагогічних умов: 

• гуманістична спрямованість взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками;   

• залучення батьків до формування освітнього простору Нової 

української школи. 

Розглянемо детальніше висунуті нами педагогічні умови.  

Першою педагогічною умовою організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками є 

гуманістична спрямованість взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками. Схарактеризуємо її. 

Зазанчимо, що передумовою формування гуманістичної  

спрямованості взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 
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навчального закладу з батьками є вмотивованість обох сторін. Тому в 

основу цієї умови покладено психологічні чинники, які впливають на 

мотиваційну сферу особистості, тому для розуміння даної педагогічної 

умови необхідно виокремити такі поняття як інтерес, потреба та мотив. У 

психології значна увага приділяється мотивації, яку розуміють як 

сукупність мотивів, що формуються в процесі життя людини. Тому 

мотиваційну сферу педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу щодо організації взаємодії з батьками розуміємо як 

сукупність мотивів, сформованих у процесі професійної діяльності, і які 

впливають на ефективність організації взаємодії. Потреба педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу сприймається, 

переживається як прагнення або бажання, усвідомленні потреби у взаємодії 

(що і називають процесом мотивації) з батьками формується мотив (як 

необхідне, обґрунтоване рішення, що відображається у певній готовність до 

такого виду діяльності) [130; 145; 148].  

Потреба пробуджує педагогічний колектив загальноосвітнього 

навчального закладу до взаємодії з батьками, тоді коли мотив – спонукає до 

діяльності, пов’язаної із задоволенням потреби в організації даної взаємодії 

[64; 111; 137]. Одним зі своєрідних проявів мотивів є інтерес, тому в основі 

професійного інтересу педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального до взаємодії з батьками будуть мотиви, в яких відображається 

його спрямованість на даний вид професійної діяльності, що 

супроводжується позитивним емоційним забарвленням і активним 

прагненням до здійснення взаємодії з батьками [3; 19].  

Перша педагогічна умова (розвиток мотивів і професійних інтересів, 

гуманістичної спрямованості при взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками) передбачає 

стимулювання позитивної мотивації педагогічного колективу 
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загальноосвітнього навчального закладу та батьків до організації взаємодії, 

духовного та професійного взаємозбагачення.  

Аксіологічний аспект взаємодії, що висвітлювався вище, вимагає 

координації системи цінностей суб’єктів навчально-виховного процесу. Це 

стає можливим завдяки процесу духовного взаємозбагачення через обмін 

цінностями внаслідок контактування педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками [148-150]. 

В. Сухомлинський зазначав: «Інтелектуальне життя школи є неможливим 

без тонких стосунків, у яких одна людина відкривається іншій як великий 

скарб» 138, с. 400.  

У науковій літературі (Н. Бугаєць, С. Жданенко, В. Нікуліна, 

І. Трубавіна та ін.) [21; 52; 94] акцентується увага на розумінні 

педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу того, що 

батьки також є партнерами організації навчально-виховного процесу. 

Надається особливого значення формуванню професійно важливих якостей 

фахівця, що відповідають свідомості суб’єкта партнерського ставлення.  

Нам імпонує визначення С. Жданенко, який зазначає у своєму 

дослідженні, що має бути:  

• дружелюбність і справедливість;  

• спрямувати вектор на результати організації взаємодії 52, с. 8-9.  

Усі ці якості характеризують такий тип відносин, що відображає 

суб’єкта взаємодії певним зразком, який сприяє розвитку такого механізму 

організації взаємодії, стадіями якого є діалог, заснований на компромісі, а 

також досягнута згода або консенсус, безпосередньо практична діяльність, 

що припускає розмежування (спеціалізацію) й кооперацію дій і праці. В 

результаті єдність цих стадій має утворити цикл організації взаємодії 52, 

с. 10.  

Організація взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками передбачає гармонізацію їхніх інтересів 
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неконфліктним шляхом через утвердження суспільних відносин 

партнерського типу [24; 25; 26; 29; 48] та досягається згодою між 

суб’єктами щодо основних норм взаємодії 52, с. 8. 

Отже, організація взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками потребує від них 

прагнення до взаємозбагачення та партнерства з ними. Це вимагає суттєвих 

змін щодо мотивації педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками. Тому звернемося до аналізу поняття 

«мотивація». 

Проведений аналіз наукової літератури дав підстави стверджувати, 

що суть поняття «мотивація» в психологічному аспекті визначається 

вченими по-різному. 

Так,  К. Мадсен та Ж. Годфруа характеризують мотивацію через 

певну сукупність чинників, що впливають на поведінку людини. 

Вчений К. Платонов вбачає суть поняття «мотивація» у її сукупності 

різних мотивацій, що впливають на активність організму й визначають її 

спрямованість. 

М. Магомед-Емінов вбачає реалізацію її через процес психічної 

регуляції конкретної діяльності. 

І. Джідарьян ототожнює її з механізмом, який задає напрям і способи 

здійснення конкретних форм діяльності. 

В. Вілюнас  мотивацію характеризує через сукупність систем 

процесів, що відповідають за спонукання й діяльність.  

Є. Ільїн тлумачить мотивацію як динамічний процес формування 

мотиву. 

Н. Ліфарева визначає суть поняття «мотивація» як сукупність 

психологічних обставин, що пояснюють поведінку людини, її інтереси та  

активність 82.  
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З огляду на вищезазначене, мотивація педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками детермінує їхню 

взаємодію, отже впливає ефективність організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками [163]. 

Розглянемо зміст мотиваційної сфери (системи мотивів) 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, яка стає внутрішньою спонукальною основою для ефктивної 

організації взаємодії.  

Учені [18; 86] виділяють групи мотивів, які є базовими для 

формування мотиваційної сфери педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками. Зокрема, це біологічні, 

соціальні, зовнішні та внутрішні (А. Маркова) [86], суспільні та особистісні, 

егоїстичні та суспільно значущі (Л. Божович) [18] моральні (суспільні 

норми) та колективні мотиви (В. Ляудіс). 

Вивчення наукових праць В. Бутенка, Н. Рождественської, Т. Смаглій, 

Л. Сморж, В. Таранова, В. Широкової [32; 116; 133; 134; 140; 157] дає 

можливість виділити групи мотивів діяльності, які є стрижнем мотиваційної 

сфери педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками та впливають на ефективність організації взаємодії. Розглянемо 

більш детально зміст кожної групи мотивів. 

Аналіз наукової літератури [30; 45; 46] доводить, що у структурі 

мотиваційної сфери педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками важливими є мотиви соціальної співпраці 

та афіліації. Мотиви соціальної співпраці демонструють бажання 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу та батьків 

спілкуватися і взаємодіяти з іншими, усвідомлювати, аналізувати способи, 

форми своє взаємодії та стосунків, вдосконалювати їх. Вони виявляються у:  
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• прагненні педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу з батьками усвідомлювати, вдосконалювати способи колективної 

роботи;  

• бажанні обговорювати різні способи та форми організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками; 

• активному інтересі до ефективної організації взаємодії .  

Учені вважають, що важливим для організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками є мотив 

афіліації. Зупинимося на ньому більш детально.  

Афіліацію (від англ. affiliation – приєднання, зв’язок) розуміють як 

прагнення людини бути серед інших людей, безпосередньо спілкуватися, 

підтримувати з ними емоційні контакти й відчувати взаємність. Під 

афіліацією (контактом, спілкуванням) Є. Ільїн вбачає можливості 

контактувати з людьми, бути членом групи, взаємодіяти з оточуючими, 

приймати допомогу [57].  

Отже, вищезазначене сприяє формуванню та розвитку гуманістичної 

спрямованість взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками. 

Другою педагогічною умовою є залучення батьків до формування 

освітнього простору Нової української школи. Схарактеризуємо її. 

Зазначимо, що Нова українська школа провідна реформа Міністерства 

освіти і науки, головною метою якої є школа, яка працює на засадах 

«педагогіки партнерства»  [41; 146; 147]. 

В аспекті нашого дослідження освітній простір Нової української 

школи розглядатимемо як платформу для організації взаємодії 

педагогічного колективу і батьків. 

Суть поняття «простір» вивчалося в філософських, культурологічних 

та соціологічних дослідженнях. Проведений аналіз дає підстави 
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стверджувати, що його ототожнюють з освітньою системою, яка містить 

відповідні принципи та форми організації навчально-виховного процесу 

[85; 87]. 

Освітній простір Нової української школи – підгрунтя сучасного 

загальноосвітнього навчального закладу з усіма суб’єктами організації 

спільної діяльності, спрямований на підвищення якості освітнього процесу 

[22; 23; 28; 41; 166]. На досягнення саме такого результату спрямована 

діяльність із формування освітнього простору Харківської гімназії № 116 

Харківської міської ради Харківської області як ключового агента 

соціального кластера, що формується для забезпечення зростання й 

використання творчого потенціалу, сталого розвитку учнів м. Харкова. 

Харківська гімназія № 116 Харківської міської ради Харківської 

області є найбільш поширеним типом нової української школи, відкритої 

для навчання й виховання учнів, маючи багату історію [29; 73; 76]. 

Освітня платформа, що впроваджується в Харківської гімназії № 116 

Харківської міської ради Харківської області, спрямована на об’єднання у 

відкритому партнерському освітньому процесі учнів, педагогів та батьків. 

Формуванню освітнього простору Нової української школи шляхом 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу та батьків мають сприяти інноваційні та інтерактивні 

форми роботи [5; 6; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30]. 

Результати аналізу наукових праць вчених дають підстави 

стверджувати, що школа займає в системі освіти центральне місце, являючи 

собою не лише навчально-виховний заклад, де здійснюються процеси 

освіти, виховання і розвитку дітей.  Будь-яка педагогічна система може 

ефективно функціонувати й розвиватися при наявності в ній чітко 

регламентованих і регульованих відносин між суб'єктами та об'єктами 

педагогічного процесу.  
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У нашому дослідженні щодо управління якістю педагогічної взаємодії 

школи та сім'ї, найбільш значущими є два типи відносин: 

• міжособистісні відносини субординації (суб'єкт-об'єктні), що 

складаються з управлінського ланцюга «керівник загальноосвітнього 

закладу – керівник структурних підрозділів школи – педагог»; 

• міжособистісні відносини координації (суб'єкт-суб'єктні), що 

визначають характер спілкування «педагог-батьки», «педагогічний 

колектив – батьківська громада». 

У процесі педагогічної взаємодії суб'єкти включені, як правило, в 

різні ситуації педагогічного та особистісного спілкування один з одним. Це 

вимагає певної підготовки й педагогів, і батьків до ситуацій спілкування. 

Але якщо для педагогічного колективу передбачається можливість 

формування професійних умінь і навичок якісної взаємодії на курсах 

підвищення кваліфікації працівників освіти, в процесі організації школи 

психолого-педагогічних тренінгів, семінарів для педагогічного колективу, 

то батькам доводиться просто пристосовуватися, в процесі взаємодії з 

педагогами, ситуацій, що виникають. Це призводить до непорозуміння 

позиції іншого суб'єкта, виникнення конфронтації у відносинах, 

усвідомленими протидіями зусиль школи. 

Загальноосвітній заклад, реалізуючи процес управління якістю 

педагогічної взаємодії з батьками учнів, має не лише забезпечувати сім'ю 

інформацією про процес та зміст освітнього процесу, а й включати батьків в 

різні типи міжособистісних відносин через спеціально організовані форми 

та ситуації взаємодії і спілкування. Процес включення має 

регламентуватися й контролюватися педагогами, а згодом обов'язково 

піддаватися психолого-педагогічному аналізу. 

Розглянувши ступінь і характер впливу спілкування на процес 

управління якістю педагогічної взаємодії школи та сім'ї, слід виокремити 



88 

 

основні вимоги до спілкування в структурі управління і педагогічної 

взаємодії: 

• наявність єдиної мети та загальної для всіх суб'єктів і об'єктів 

мотивації. Дотримання цієї вимоги в процесі внутрішньошкільного 

управління передбачає, що і суб'єкти, і об'єкти управлінської ієрархії 

(керівники загальноосвітніх установ – керівники структурних підрозділів – 

педагоги) мають в спілкуванні керуватися стратегічними цілями, єдиними, 

у своїй спрямованості. Однак практика свідчить, що найчастіше керівники 

усвідомлюють кінцеву мету спілкування з педагогічним колективом, а дії 

педагогів багато в чому залежать від настрою, без обліку відносин 

«залежною відповідальністю»; 

• наявність органів організації та керівництва процесом спілкування. 

Дана вимога в більшій мірі реалізується в процесі управління, оскільки 

передбачає передачу низки керівних функцій на нижні рівні управлінського 

ланцюга (делегування повноважень); 

• відповідальність за характер міжособистісних відносин, що 

виникають в процесі спілкування. Наявність відповідальності істотно 

впливає на якість взаємодії і успішність управління.  

Відповідальність за характер і зміст міжособистісних відносин 

субординації в процесі управління несе, переважно, керівник в силу свого 

ієрархічного положення в управлінській структурі школи, наявного досвіду 

спілкування з підлеглими.  

Отже, процес взаємодії педагогів і батьків як рівних суб'єктів 

спілкування видається більш гуманним, оскільки цілі і характер 

спілкування вибираються колегіально обома суб'єктами. Згуртованість 

педагогічного колективу визначається особливостями міжособистісних 

відносин педагогів, що складаються в неформальних і в професійних 

об'єднаннях. Вміле керівництво професійними об'єднаннями педагогів в 

поєднанні з розвитком в школі інфраструктури різноманітних громадських 
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об'єднань дозволяє кожному учаснику освітнього процесу знайти своє місце 

в структурі шкільного управління, відчути свою професійну 

компетентність, набути впевненості у своїх професійних можливостях, 

відчути самодостатність, а в цілому – сформувати загальний позитивний 

мікроклімат в педагогічному колективі, підвищити рівень педагогічної 

культури.  

Успіх організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками визначається і 

застосуванням інноваційних активних форм навчання, однією з яких є 

тренінг, який на основі проведеного аналізу [1; 2; 4; 72; 84] визначаємо як 

активний метод набуття знань людиною з практичною перевіркою 

запропонованих умінь і навичок у безпечному середовищі. 

У психолого-педагогічній літературі [84; 128; 149 та ін.] 

виокремлюють різні види тренінгів, одним із яких є навчальний тренінг. 

Зазначимо, щонавчальний тренінг відіграє системотворчу роль у 

процесі організації взаємодії, є проміжною ланкою між теоретичними 

знаннями та їх практичним застосуванням в реальних умовах сучасної 

школи [84, c. 257]. Навчальний тренінг є активною формою пізнання чогось 

нового не лише в теоретичному аспекті, але й практичному [128, с. 68]. 

Ми погоджуємось з думкою Л. Семерчак, що проведення навчального 

тренінгу передбачає: 

• набуття значущих знань та умінь;  

• формування навичок співпраці;  

• формування навичок комунікативної взаємодії;  

• презентації власної думки;  

• здатність до рефлексії;  

• виховання педагогічної культури тощо [128]. 
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У нашому дослідженні навчальний тренінг будемо розглядати як 

групову, цілеспрямовану, спеціально організовану взаємодію педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури [4; 108; 112; 120; 149 та ін.] 

дозволяє стверджувати, що методика проведення навчального тренінгу 

включає реалізацію трьох етапів:  

• початковий, який передбачає постановку мети заняття, 

ознайомлення учасників з основними правилами тренінгу, психологічне 

налаштування, з’ясування очікувань учасників тренінгу [149]; 

• основний, на якому реалізується основна мета тренінгу, що 

досягається шляхом виконання запропонованих конкретних завдань 

(вправ), у процесі опрацювання яких набуваються певні знання та уміння. 

Зазначимо, що кожне запропоноване учасникам тренінгу завдання 

обов’язково повинно мати цілеспрямування. Для його виконання необхідно 

визначити певне місце (наприклад, за столом, комп’ютером тощо), способи 

(форми) роботи та ролі; час для реалізації; 

• заключний, що передбачає проведення рефлексії, підведення 

підсумків, отримання зворотного зв’язку, узагальнення, порівняння 

отриманих результатів з очікуваними. 

Тренінг складається з різних завдань, вправ, застосування 

інтерактивних методів, спрямованих на розвиток комунікативних навиків 

відповідно поставленій меті, що передбачає упровадження індивідуальної, 

парної, групової та колективної діяльність учасників [4; 149].  

Отже, проведення тренінгів як групової форми організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, дозволяє максимально залучати їх до спільної роботи, 

пов’язуючи теорію та практику, сприяє підвищенню в них інтересу та 

мотивації, активізації їх розумової діяльності. Такі заняття спрямовані на 
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відтворення, проектування та моделювання діяльнісних відношень, 

комунікативних зв’язків.  

Також формуванню освітнього простору Нової української школи 

шляхом організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу та батьків сприяють має сприяти такий метод роботи 

як метод незавершеної пропозиції [24]. 

Отже, актуалізація теоретичного осмислення та практична організація 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

та батьків, сприяє формуванню освітнього середовища Нової української 

школи шляхом оволодіння ними формами, методами та прийомами 

взаємодії, ста підвищенню якості реалізації школою своєї освітньо-виховної 

функції, перетворює її на реального агента впливу на реформування 

процесу відтворення суспільних відносин [24]. 

Нами визначено та теоретично обгрунтовано педагогічні умови, при 

реалізації яких буде забезпечено ефективність організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, а саме: гуманістична спрямованість взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками;  залучення 

батьків до формування освітнього простору Нової української школи. 
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2.2. Теоретичне обґрунтування технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками 

 

Оскільки перед нами постала проблема організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, слід розробити та теоретично обгрунтувати педагогічну 

технологію з етапами її реалізації. Проаналізуємо ті праці науковців, які 

стали підгрунтям теоретичного обгрунтування технології організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками. 

Проведений аналіз наукової  літератури дає підстави стверджувати, 

що  проблему організації навчально-виховного процесу досліджували 

багато вчених [30]. 

Одним з перших почав досліджувати цю проблему С. Шацький. 

Вчений створив освітнє середовище, у якому  була зроблена спроба 

дослідити проблему взаємодії освітнього закладу, зокрема з батьками було 

налаштовану тісну співпрацю, в результаті якої підвищилася ефективність 

організації взаємодії суб’єктів.  

С. Шацький був переконаний, що лише у спільній діяльності можна 

значно підвищити якість навчально-виховного процесу. 

Зроблено висновок, що у сільському поселенні школа є основою 

розвитку соціального середовища, провідними завданнями якого є 

поширення й організація процесу виховання на навколишнє 

мікросередовище [30; 77; 155]. 

Вчений суть поняття «виховання» визначив як малий та великий 

педагогічний процес. Пояснимо, що під малим процесом виховання педагог 

вбачав лише освітній простір школи, а під великим – взаємодію школи, 

батьків та учнів. Вчений зазначав та був переконаний у тому, що школа має 
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готувати учня до життя. Першочерговим завданням педагогічного 

колективу є не лише підвищення якості освітнього процесу але й 

формування соціальної обдарованості кожного учня [30].  

І тому у процесі проведення свого дослідження С. Шацький 

налагоджував партнерські зв’язки з батьками, вивчав психологічнийлімат 

кожної родини [155].  

Паралельно в даний період з’являється «Будинку вільної дитини», 

створений К. Вентцелем. Особливістю створення цього будинку-школи 

було те, що всі зусилля педагогічного колективу були спрямовані на 

гармонійний та всебічний розвиток кожного учня. У концепції цого 

дослідження ключовим моментом було те, що організовувалася співпраця 

дітей, батьків і вихователів [37]. 

На початку ХХ століття було організовано дослідження проблеми 

педагогіки середовища. Керував роботою В. Шульгін. У процесі проведення 

дослідження були розроблені шляхи співпраці суб’єктів навчально-

виховного процесу. 

Згодом, у результаті проведення дослідження, учасники дійшли 

думки, що лише цілісно організований освітній  процес може 

підвищити рівень знань кожного учня та виховати з нього справжнього 

громадянина [10]. 

В. Лозова, досліджуючи цілісність і системність навчально-виховного 

процесу, доповнює їх поняттями доцільності, послідовності, 

інтегративності та взаємодії [83, с.129]. 

В. Сухомлинський [138] відкрив педагогічну школу для батьків, 

оскільки був переконаний, що від підвищення рівня психолого-педагогічної 

культури батьків залежатиме і ефективність навчального процесу.  

Отже, вищезазначене дає підстави стверджувати, що освітній процес 

слід досліджувати цілісно, системно, маючи на меті технологічне його 

забезпечення. 
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Технологічний підхід в освіті упроваджується шляхом застосування 

інструментального управління освітнім процесом і гарантованим 

досягненням поставленої мети.  

Технологічний надає переваги для створення та розробки різних видів 

педагогічних систем, дозволяє запропоновані системи упроваджувати в 

освітній процес, тим самим обирати ефективні шляхи розвитку, навчання та 

виховання учня [124, с. 47].  

Технологічний підхід Л. Перетяга обгрунтовує як керований і 

впорядкований вибір способів та стилів організації взаємодії у роботі з 

учнями. При цьому вчена зазначає на обов’язковому урахуванні 

індивідуальних потреб, інтересів та здібностей учнів [103, с. 9-11].  

Аналіз психолого-педагогічної літератури [30; 99; 124] показав, що в 

розумінні та використанні поняття «педагогічна технологія» існує деякі 

розбіжності. Зокрема, В. Беспалько визначає педагогічну технологію як 

змістовну техніку реалізації навчального процесу [13; 14]. 

На думку Г. Селевка, «педагогічна технологія спрямована на 

функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних 

засобів, які використовуються для досягнення педагогічних цілей» [126].  

В. Сластьонін суть поняття «педагогічна технологія» розглядає як 

«наукове проектування для відтворення педагогічних дій, спрямованих 

успіх» [131].  

Найбільш ємне визначення педагогічної технології дано авторами 

креативної педагогіки А. Морозовим і Д. Чернилевським, які розглядають її 

як комплексну інтегративну систему, що включає упорядковану систему 

дій, спрямовані на опанування знаннями, придбання професійних умінь і 

формування особистісних якостей; діагностику якості педагогічного 

процесу [152, с. 210]. 

У педагогічному словнику Є. Рапацевича педагогічна технологія 

представлена як «сукупність засобів і методів відтворення теоретично 
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обґрунтованих процесів навчання і виховання, що дозволяють успішно 

реалізувати поставлені освітні цілі» [135].  

Відмінною рисою технології є наявність внутрішньо упорядкованої 

системи процедур, що проектується, виходячи з конкретних умов, з 

орієнтацією на заданий, а не передбачуваний результат, крім того, 

технології притаманна відтворюваність, і вона гарантує досягнення 

планованого результату [30]. 

Г. Селевко виділяє вертикальну і горизонтальну структуру 

педагогічної технології [125]. Вертикальна структура педагогічної 

технології (ієрархія) має чотири супідрядні класи освітніх технологій:  

1. Метатехнології є технологіями, які упроваджуються в освітній 

процес на рівні держави. До них віднесемо такі: 

 • дидактичні;  

• виховні. 

2. Макротехнології охоплюють діяльність у межах будь-якої освітньої 

галузі, напряму підготовки, навчальної дисципліни тощо. 

3. Мезотехнології є технологіями, що упроваджуються в освітній 

процес певної галузі знань або напряму підготовки. Як позитивне слід 

відмітити, що розробка даних технологій обов’язково ураховує специфіку 

та особливості підготовки фахівців обраної галузі. 

4. Мікротехнології – це технології, які спрямовані на вирішення 

вузьких оперативних завдань, що відносяться до спільної взаємодії або 

визначає характер взаємовідносие педагогічного процесу. 

Структура педагогічної технології містить три такі аспекти: 

1. Науковий: технологія має розроблятися задля досягнення освітніх 

потреб, зокрема може бути спрямована на вирішення певної проблеми, яка 

грунтується на досягненнях педагогічної теорії або практики. 

2. Формально-описовий: технологія містить відповідні компоненти, 

зокрема мотиваційний, когнітивний, процесульний, а також етапи, 
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реалізація яких буде спрямована на досягнення запланованих результатів. 

3. Процесуально-діяльнісний: упровадження технології на визначених 

етапах з подальшим проведенням рефлексії [126, с. 5-8]. 

Проведений аналіз наукової та методичної літератури надав підстави 

для визначення основних функції технології:  

• системне застосування набутих знань; 

• розв’язання практичних завдань; 

• застосування ТЗН та ІКТ у освітньому процесі [30]. 

Вчені також розрізняють технології, в залежності від галузі знань та 

напряму підготовки фахівців. До них відносять педагогічну технологію та 

технологію навчання.  

Головним завданням для педагогічних технологій є те, що на основі 

обгрунтованих принципів і способів оптимізації освітнього простору, 

відбувається розробка і упровадження відповідних форм, методів та 

прийомів навчання і виховання.  

Технологія навчання по своїй суті спрямована на конструювання 

організації навчального процесу [68]. 

Виділяються й основні критерії, за якими розробляються педагогічні 

технології, такі як-от:  

• концептуальність;  

• системність;  

• управління;  

• ефективність; 

• рефлексія [53; 54; 55; 168]. 

Розробка будь-якої педагогічної технології передбачає обґрунтування 

її концептуальної частини, тобто тих ідей, положень, певних вимог, а також 

принципів і підходів, покладених у її основу. З метою визначення 

методологічних підходів, які доцільно взяти за основу при розробці нашої 

педагогічної технології, було проаналізовано наукові праці сучасних учених 
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у підрозділі 1.2 (аксіологічний, гуманістичний, особистісно зорієнтований, 

діяльнісний, полісуб’єктний (діалогічний) підходи). 

У контексті дослідження вважаємо за доцільне визначити принципи 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками [30]. 

Спеціально принципи організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками педагогічною наукою 

досі не розроблялися. Проте, зважаючи на значущість взаємодії для 

забезпечення якісного педагогічного результату, дійшли до думки, що 

потреба їхньої розробки об’єктивно існує. 

На основі аналізу наукових і методичних джерел [8; 20; 30; 40;  69; 

114; 117; 118; 119; 121; 130; 161] та власного досвіду було сформульовано 

низку принципів організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, що регламентують її як 

комунікативну діяльність, здійснювану з навчальною метою, у відповідних 

обставинах, і таку, що втілює положення провідних підходів до взаємодії в 

новій українській школі.  

Намагання посилити функціональність розроблених принципів, 

акцентувати значущі для успішної організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками, обставини 

зумовило наше рішення розподілити ці принципи на дві групи, що 

відображають вимоги: до контексту, в якому здійснюється взаємодія 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками; до взаємин суб’єктів взаємодії. 

Деталізуємо кожну групу принципів. Перша група включає: 

– принцип сприятливого оточення, яким регламентуються обставини 

здійснення взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками. Йдеться про забезпечення в навчально-

виховному процесі обставин, що якнайбільшою мірою сприяють 
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комфортному самопочуттю його суб’єктів. Мається на увазі регулювання 

відносин між усіма суб’єктами, які не мають бути дисонансними щодо 

основоположних вимог організації навчально-виховного процесу у школі;  

– принцип здоров’язбережності навчання, що зобов’язує вчителя 

передбачати й попереджувати можливі навчально-середовищні ризики для 

фізичного, психічного, морального, соціального здоров’я суб’єктів 

взаємодії; 

– принцип оптимальності затрат, який регулює використання 

наявних у суб’єктів взаємодії ресурсів (часових, технічних, інформаційних, 

фінансових тощо) в обсягах, що не шкодять іншим важливим сферам їхньої 

діяльності, дозволяє модифікувати там, де це можливо, обставини взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками до найбільш прийнятного для її суб’єктів варіанту;  

– принцип синергії, за яким взаємодія педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками є органічним 

складником навчальної взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу. 

До другої групи віднесено: 

– принцип взаємодовіри, що виключає для суб’єктів взаємодії 

негативні наслідки особистісної відкритості у навчально-виховному 

процесі;  

– принцип толерантності, який відображає положення про їхню 

особистісну рівність, здатність прийняти іншого без агресії і прагнення 

зламати його переконання. Можливість відверто висловлювати свою думку 

навіть тоді, коли нема впевненості в тому, що вона збігається з думкою 

інших;  

– принцип діалогічності, що позиціонує суб’єктів взаємодії як 

співтворців педагогічного результату. Організація такої взаємодії 

передбачає рівноправність її суб’єктів у самовираженні;  



99 

 

– принцип доброзичливості, згідно з яким ймовірно дискомфортні дії 

одного з суб’єктів щодо іншого повинні бути обґрунтовані як необхідні й 

корисні в умовах, що склалися. Критичне зауваження, висловлення незгоди 

з точкою зору іншого суб’єкта взаємодії характерні для навчально-

виховного процесу, проте надання своїй думці коректної форми є 

необхідністю як з огляду на конкретні інтереси, так і на вимоги педагогічної 

культури педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

і батьків зокрема;  

– принцип конструктивності, який націлює на акцентування 

досягнутих у процесі спільної роботи позитивних результатів;  

– принцип спільної мети, згідно з яким сформульовані цілі 

відображають важливий для обох суб’єктів взаємодії результат.  

Не претендуючи на повну вичерпність наведеного переліку 

принципів, вважаємо, що охопили їхнім змістом найбільш очевидні та 

взаємопов’язані проблеми організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, пов’язані з підтримкою 

і розширенням суб’єкт-суб’єктного характеру цієї взаємодії та відповідних 

характеристик її учасників у навчально-виховному процесі. 

Отже, на підставі наведеного вище аналізу чинних у педагогічній 

науці підходів до педагогічних технологій та умов до їх створення та 

реалізації можна стверджувати, що педагогічна технологія oргaнiзaцiї 

взaємoдiї пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy зaгaльнoocвiтньoгo нaвчaльнoгo зaклaдy 

з бaтькaми має відбуватися поетапно та відповідати таким вимогам як:  

• концептуальність; 

• цілеспрямованість; 

• цілісність;  

• системність;  

• керованість;  

• ефективність; 
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• відтворюваність. 

Відповідно до загальноприйнятої структури педагогічної технології, 

ми розробили в нашій технології організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками 

виокремлюємо такі етапи: мотиваційно-ціннісний, змістово-діяльнісний і 

рефлексійно-коригувальний. 

Обґрунтуємо доцільність виокремлення зазначених етапів технології 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками. 

Мотиваційно-ціннісний етап технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками є не лише найважливішим етапом реалізації нашої розробленої 

технології, а й основою для реалізації інших етапів. Ефективна організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками можлива лише тоді, коли обидві сторони усвідомлює мотиви та 

цінності взаємодії. Цей етап передбачає розвиток стійкої спрямованості на 

взаємодію інтересів і потреб педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу та батьків, розумінні ціннісних орієнтацій в організації 

такої взаємодії [75, с. 28]. 

На мотиваційно-ціннісному етапі технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками передбачено формування інтересу, потреби та позитивного 

ставлення до проблеми організації взаємодії, яка носить дієвий характер, 

актуалізує пізнавальні потреби батьків та педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу, активізує їх мислення, спонукає до 

взаємодії. З даним етапом пов’язана визначена нами перша педагогічна 

умова – розвиток мотивів і професійних інтересів, гуманістичної 

спрямованості при взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батькам. 
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Змістово-діяльнісний етап технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками сприяє формуванню знань батьків щодо освітнього простору 

Нової української школи шляхом оволодіння ними формами, методами та 

прийомами взаємодії; передбачає розвиток та вдосконалення умінь 

взаємодії.  

З даним етапом пов’язана визначена нами друга педагогічна умова – 

залучення батьків до формування освітнього простору Нової української 

школи. 

Рефлексійно-коригувальний етап технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками забезпечує формування рефлексивності, що полягає у здатності до 

аналізу організації взаємодії [127, с. 163]. Крім того, необхідно зазначити, 

що рефлексія дає змогу інтегрувати всі набуті знання, уміння та навички в 

цілісне особистісне новоутворення.  

Зазначимо, що реалізація етапів технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками відбувається послідовно, один за одним. Ефективність технології 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками є ефективною за умови урахування 

суб’єктивної позиції батьків. Зазначимо, що саме батьки є носіями 

загальнонаціональних і загальнолюдських цінностей, які передають своїм 

дітям.  

Отже, висунемо припущення, що впровадження технології організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками, сприятиме сформованості педагогічної культури батьків, 

підвищення якості освітнього процесу.   

Зазначимо, що формування педагогічної культури батьків 

відбувається шляхом усвідомлення ними потреби у самопізнанні, аналізі й 
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адекватній оцінці як учасників взаємодії освітнього процесу 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Наголосимо на загальновідомих фактах, що сім’я є тим первинним 

осередком, що формує життєві компетентності, готує дітей до життя в 

сучасних соціальних умовах. Саме батьки надають своїй дитині перші 

практичні навички щодо норм та правил поведінки у повсякденному житті. 

Однією з провідних функцій батьків є передача дитині власного 

соціальному досвіду, загальнокультурні та моральні норми, традиції свого 

народу. А це можливо лише за умови достатнього рівня сформованості 

педагогічної культури батьків [8; 9; 33; 130; 145].  

Батьки, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту» (разом із вчителями і учнями) є рівноправними учасниками 

освітнього процесу. Але, оскільки вони не мають відповідної психолого-

педагогічної підготовки, то слід ці знання їм надати [130; 145]. 

У довідниковій літературі суть поняття  «культура» визначається як 

рівень розвитку суспільства, творчих зусиль і здібностей людини, 

виражений в типах і формах організації життя й зовнішньоекономічної 

діяльності людей на їхніх взаєминах, соціальній та створюваних ними 

матеріальних й духовних цінностей [100]. Проведений аналіз наукової 

літератури [16; 17; 44; 130; 145; 165; 167] дає підстави стверджувати, що 

суть понятійного конструкту «педагогічна культура батьків» –  

підготовленість і зрілість батьків як вихователів, спрямована на сімейне і 

суспільне виховання дітей.  

У процесі дослідження з’ясовано, що зміст педагогічної культури 

батьків містить:  

• комплекс знань з психології, медицини і права;  

• педагогічні знання й уміння;  

• рефлексію. 
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 Відсутність у батьків відповідних знань має негативний вплив не 

лише на загальний розвиток їхньої дитини, але й дитячого колективу 

зокрема. 

 Педагогічна культура є складовою загальної культури батьків. У 

змісті педагогічної культури батьків закладені: 

• характер виховання учнів у родині; 

• набутий власний досвід, можливо завдяки тому, що є старші діти; 

• передача досвіду родинної педагогіки.  

Проведений аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, 

що суть поняття «педагогічна культура» має філософське коріння, оскільки  

спрямована на розвиток творчих сил і здібностей особистості, які 

впливають на її формування.  

Для того щоб проявити культуру не потрібно чекати відповідного 

моменту, вона проявляється у: 

• побутовому житті; 

• людських відносинах; 

• щоденній поведінці; 

• стилі життя; 

• набутті життєвих компетентностей тощо [23; 27; 29; 130; 145].  

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що саме через 

сформованість педагогічної культури батьків можливі втілення моральних 

категорій ц виховання учня [115; 130; 168].  

Проведений аналіз наукової літератури дає підстави виокремити такі 

компоненти педагогічної культури батьків, як от: мотиваційний, змістовий і 

конструктивний [23; 27; 29; 145].  

Мотиваційний компонент педагогічної культури батьків реалізується 

шляхом психологічних чинників особистості, зокрема через: 

• потребу у вихованні всебічнорозвиненої особистості власної дитини; 

• формування інтересу до освітнього процесу; 
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• бажання бути спроможним допомогти своїй дитині; 

• планування майбутнього, яке спонукає діяти вже сьогодні. 

Формування мотиваційного компонента педагогічної культури 

батьків має на меті виховання учнів у родині з урахуванням сукупності 

установок особистості.  

Змістовий компонент педагогічної культури батьків передбачає 

забезпечення батьків надійними і усвідомленими знаннями психолого-

педагогічного напряму. Змістовний компонент педагогічної культури 

батьків характеризується наступним чином, зокрема через: 

1) піклування про здоров’я дитини, привчання її до цього;  

2) турбота про всебічний розвиток учня. Батьки повинні своєчасно 

виявляти проблеми розвитку дитини, зокрема затримку мовленнєвого 

розвитку. Основним завданням є – формування уявлення дитини про 

навколишній світ тошо; 

3) залучення дитини до родинних традицій тощо [23; 27; 29; 130; 

145].  

Конструктивний компонент педагогічної культури батьків 

реалізується шляхом застосування набутих умінь у практиці сімейного 

виховання учнів. 

Проведений аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, 

що до формування педагогічної культури батьків ставляться такі вимоги:  

• цілісність формування педагогічної культури батьків; 

• урахування індивідуальних особливостей батьків; 

• бажання поповнювати свій «багаж знань»  [23; 27; 29; 130; 145].  

Зазначимо, що формування окремих компонентів педагогічні 

культури батьків відбувається комплексно.  

Процес формування педагогічної культури продовжується упродовж 

всього навчання їхньої дитини в школі. Про його завершення можна 

стверджувати лише у певних випадках [23; 27; 29; 145].  
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Отже, у процесі формування педагогічної культури батьків, їм 

притаманне наступне: 

 • комплекс відповідних знань;  

• формування необхідних умінь;  

• здатність повсякчас здійснювати рефлексію [17; 23; 27; 29; 130; 145].  

Отже, у процесі проведеного аналізу наукової літератури визначено, 

що суть поняття «педагогічна культура батьків» – педагогічна 

підготовленість і зрілість батьків як вихователів, що має позитивні 

результати в процесі сімейного і суспільного виховання дітей, а також 

сприяє ефективній організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з ними.  

Зазначимо, що усвідомлення батьками потреби у самопізнанні, аналізі 

й адекватній оцінці як учасників взаємодії навчально-виховного процесу 

загальноосвітнього навчального закладу забезпечить успішне розв’язання 

проблем у спільній діяльності з взаємодії педагогічним колективом 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Самопізнання, аналіз себе та інших – це основа рефлексивних 

процесів.  

Учені значну увагу приділяють вивченню місця та ролі рефлексії 

особистості, яку розуміють як специфічну форму теоретичної діяльності, 

своєрідну процедуру підведення підсумків певного виду діяльності. Під 

процесом формування рефлексії розуміють розвиток рефлексивних 

здібностей, формування готовності до діяльності, становлення якостей 

особистості. Однак рефлексивні процеси також пов’язані з когнітивними 

уявленнями та позицією особистості і мають безпосередній вплив на 

емоційний стан [15].  

Рефлексія є однією з умов готовності до діяльності та взаємодії, 

орієнтована на розвиток і саморозвиток особистості. При подоланні 

труднощів у спільній діяльності, і зокрема при роботі організації взаємодії, 
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рефлексія відіграє важливу роль, будучи механізмом самоаналізу, вона стає 

інструментом осмислення, самоконтролю, відповідальної поведінки, дає 

можливість простежити причинно-наслідкові зв’язки у власному світі [88; 

154].  

Розвиток рефлексії має бути спрямований на формування 

рефлексивних умінь батьків. Під рефлексними уміннями, як зазначають 

О. Герасимова, О. Малихін, належить розуміти «складноструктуроване 

особистісне утворення, синтез усвідомлених дій, операцій, ставлення до 

себе», яке реалізується через здатність особистості об’єктивно аналізувати 

індивідуальні властивості, діяльність, внутрішнє «Я», поведінку в різних 

ситуаціях взаємодії з оточуючими, а також стимулює до активності та 

самовизначення [39, с. 139].  

Оскільки в літературі чітко визначені види рефлексії (В. Зарицька, 

С. Кондратьєва, Б. Ковальов, О. Кравців, Є. Лушпаєва, С. Степанов, 

І. Семенов, Т. Ушева, Г Щедровицький), ми визначили відповідні їм 

рефлексивні вміння взаємодії з педагогічним колективом 

загальноосвітнього навчального закладу:  

• особистісна (рефлексія себе): уміння аналізувати себе, адекватне 

самосприйняття, вміння визначати і аналізувати причини своєї поведінки, 

допущені помилки, зокрема, при взаємодії з педагогічним колективом 

загальноосвітнього навчального закладу; порівняння з минулим досвідом і 

прогнозування перспективи розвитку;  

• комунікативна (оцінювання та розуміння суб’єктами 

міжособистісної взаємодії один одного): уміння «ставати на місце іншого», 

приймати позицію та розуміти причини дій іншого суб'єкта в процесі 

взаємодії з педагогічним колективом загальноосвітнього навчального 

закладу, аналіз пережитих ситуацій і облік дій інших у своїх поведінкових 

стратегіях; уміння суб’єктом усвідомлювати, як його сприймають, 
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оцінюють та ставляться до нього інші, тобто «як я виглядаю в очах 

співрозмовника»;  

• інтелектуальна рефлексія (оцінка дій, які є складовою 

інтелектуальної діяльності) [123]: уміння оцінювати власну позицію, 

повертатися назад і аналізувати правильність обраного плану та стратегії 

дій, здатність прогнозувати подальший перебіг дій, уміння ефективно 

взаємодіяти залежно від ситуації та перебігу дій;  

• кооперативна рефлексія: уміння керувати та організовувати групу 

людей, колектив, самовизначатися в створеній ситуації, здійснювати 

покрокову організацію діяльності, узгоджувати взаємні дії; нести 

відповідальність за те, що відбувається, i вміння співвідносити результати з 

метою діяльності [70; 71; 144].  

Отже, однією з необхідних умов формування педагогічної культури 

батьків є рефлексія, яка передбачає адекватну самооцінку, перевірку 

власних якостей, позицій, самооцінок, вміння помічати позитивні і 

негативні реакції оточуючих на свою поведінку та визначати їх причини. 
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Висновки до розділу 2 

 

У дослідженні з’ясовано, що результатом організації взаємодії як 

успішної передумови співпраці, що ґрунтується на досвіді й особистісних 

якостях педагогічного колективу та батьків в освітньому процесі 

загальноосвітнього навчального закладу, є сформованість педагогічної 

культури батьків, підвищення якості освітнього процесу та розвиток 

потенціалу учнів.   

На підставі проведеного аналізу наукової літератури, визначенні 

змісту і структурних компонентів організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками, нами 

розроблено технологію, концептуальну основу якої становлять: підходи  і 

принципи. 

Розроблена технологія організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками передбачає такі етапи її 

реалізації: мотиваційно-ціннісний етап технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками передбачає розвиток стійкої спрямованості на взаємодію інтересів 

і потреб педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

та батьків, розуміння ціннісних орієнтацій в організації такої взаємодії, 

формування інтересу, потреби та позитивного ставлення до проблеми 

організації взаємодії, яка має дієвий характер, актуалізує пізнавальні 

потреби батьків та педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу, активізує їхнє мислення, спонукає до взаємодії; змістово-

діяльнісний етап технології організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками має на меті формування 

особливостей розвитку дітей та знань батьків щодо освітнього простору 

Нової української школи; розвиток та вдосконалення умінь взаємодіяти як 

батьків, так і педагогічного колективу; формування педагогічної культури 
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батьків, яку визначено як педагогічну підготовленість і зрілість батьків як 

вихователів, що має позитивні результати в процесі сімейного і суспільного 

виховання дітей, а також сприяє ефективній організації взаємодії із 

педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу. Зміст 

педагогічної культури має такі складові: знання, уміння, навички.   

Педагогічна культура батьків має формуватися шляхом усвідомлення 

ними потреби у самопізнанні, аналізі й адекватній оцінці як учасників 

взаємодії освітнього процесу загальноосвітнього навчального 

закладу; рефлексійно-корегувальний етап технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками забезпечує формування рефлексивності, що полягає у здатності 

батьків та колективу до аналізу організації взаємодії та сприяє 

інтегруванню набутих знань, умінь та навичок в цілісне особистісне 

новоутворення.  

У процесі дослідження виявлено педагогічні умови, що забезпечують 

ефективне функціонування технології організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками: гуманістична спрямованість взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, що передбачає 

стимулювання позитивної мотивації педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу та батьків до організації взаємодії, 

духовного та професійного взаємозбагачення. Вивчення наукових праць 

В. Бутенка, Н. Рождественської, Т. Смаглій, Л. Сморж, В. Таранова, 

В. Широкової надало можливість виділити мотиви (соціальної співпраці та 

афіліації), які є стрижнем мотиваційної сфери педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками та впливають на 

ефективність організації взаємодії та виявляються у: прагненні 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками усвідомлювати, вдосконалювати способи колективної роботи; 
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бажанні обговорювати різні способи та форми організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками. 

Успіх залежатиме від упровадження інноваційних активних форм 

(круглі столи, батьківські конференції, тренінги тощо), методів (діалог, 

бесіда, тестування тощо) та прийомів (ігри-привітання, вправи, рольові ігри, 

дискусії тощо) взаємодії. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РОЗРОБЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З БАТЬКАМИ 

 

У третьому розділі  розкрито загальні питання підготовки та 

проведення педагогічного експерименту, висвітлено результати 

моніторингу організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу та батьків, здійснено кількісний і 

якісний аналіз результатів дослідження. 

 

3.1. Загальні питання організації та проведення педагогічного 

експерименту 

 

Перевірка ефективності розробленої технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками здійснювалась у процесі проведення педагогічного експерименту, 

що дало змогу отримати найдостовірніші дані, котрі об’єктивно 

характеризують їхні можливості. Дослідження проводилося за такими 

етапами: теоретичний, пошуковий, творчий, формувальний та оцінно-

результативний. Охарактеризуємо кожний із них. 

Відповідно до мети і завдань дослідження розроблено програму і 

методику його проведення, що передбачала використання низки 

теоретичних і емпіричних методів дослідження.  

І етап – теоретичний. На цьому етапі здійснено: 

• теоретичний аналіз проблеми організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками;  

• розкрито понятійний апарат дослідження;  

• з’ясовано сутність взаємодії, схарактеризовано її складові;  



128 

 

• висвітлено проблему організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками;  

• проаналізовано стан дослідження проблеми організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками. 

Важливе значення в обґрунтуванні теоретичних засад досліджуваної 

проблеми належало визначенню понятійного конструкту дослідження 

«організація взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками», виокремленню особливостей цієї 

взаємодії. 

ІІ етап – пошуковий. На цьому етапі досліджувався стан формуваня 

педагогічної культури батьків, проводився пілотний експеримент. Зокрема, 

вивчалися зміст і структурні компоненти організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками. 

Встановлювались зв’язки та залежності між знаннями членів 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу та батьків 

про особливості їхньої взаємодії сформованістю в них інтересу до означеної 

проблеми. На пошуковому етапі вивчалися утруднення, які виникають при 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками. У процесі аналізу теоретичного та 

практичного стану досліджуваної проблеми сформульовано мету, завдання і 

гіпотезу дослідження. 

На ІІІ етапі (творчому) розроблено технологію організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, визначено її етапи, окреслено змістове наповнення етапів 

технології організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками, визначено взаємозв’язки між ними. 

ІV етап (формувальний) передбачав формувальний експеримент, 
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тобто здійснювалася експериментальна перевірка гіпотези дослідження, 

концептуальних засад технології організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками. 

Гіпотезу дослідження було перевірено шляхом проведення 

педагогічного експерименту (2014-1018 роки) на базі: 

• Харківської гімназії №116 Харківської міської ради; 

• Харківського педагогічного ліцею Харківської міської ради 

Харківської області; 

• Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17; 

• Харківського ліцею №107 Харківської міської ради Харківської 

області; 

• Харківської спеціалізованої школі І-ІІІ ступенів №134. 

Використовувалися розроблені нами форми, методи і прийоми 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками. Розкрито змістове та організаційно-

методичне забезпечення формувального етапу педагогічного експерименту. 

V етап – оцінно-результативний. На цьому етапі: 

• виявлялася динаміка формуваня педагогічної культури батьків; 

• узагальнювалися результати експериментального дослідження; 

• формулювалися висновки. 

Визначення рівня формуваня педагогічної культури батьків передусім 

передбачає визначення критеріально-рівневого інструментарію 

дослідження. 

Аналіз наукової літератури дає підстави визначити критерії 

формуваня педагогічної культури батьків [16; 27].  

Проблема організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками потребує встановлення 

якісно-кількісних характеристик (критеріїв та рівнів) до такого виду 

діяльності. Зважаючи на те, що за результатами аналізу наукових джерел, 
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складовими взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками було визначаємо такі компоненти:  

• ціннісно-мотиваційний; 

•  когнітивний; 

• поведінковий; 

• рефлексійний.  

Вважаємо, що на основі визначених компонентів слід виділити 

наступні критерії:  

• світоглядний (виражає ступінь розвитку ціннісно-мотиваційної 

сфери);  

• змістовий (виражає повноту і міцність відповідних знань, здатність 

пізнавати реальність взаємодії);  

• діяльнісний (виражає ступінь розвитку умінь і поведінки);  

• особистісно-оцінний (виражає об’єктивність оцінювання та 

сприйняття, самоаналізу та аналізу педагогічних ситуацій).  

Відповідно до опису змістових складових організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, нами було виділено показники та рівні формуваня педагогічної 

культури батьків.  

Так, до показників світоглядного критерію організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками ми відносимо: сформованість мотивів спільної діяльності та 

соціально значущих цінностей,  позитивна  установка  на  взаємодію,  

потреба  в  педагогічному спілкуванні. 

Зазначені показники свідчать і про ступінь сформованості ціннісних 

орієнтацій педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу з батьками (загальні цінності, цінності, пов’язані з навчально-

виховним процесом загальноосвітнього навчального закладу та значущістю 
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спеціальних знань), про сформованість системи мотивів до взаємодії, 

зокрема таких як-от:  

• розуміння освітнього процесу; 

• спілкування; 

• розвиток; 

• самореалізації індивідуальності [24, с. 74].  

Соціальні цінності та мотивація особистості до взаємодії впливають 

як на процес, так і на результат організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками.  

Спрямованість на взаємодію має місце тоді, коли дії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу визначаються потребою 

у спілкуванні з батьками, намаганням підтримувати дружні стосунки. 

Розвиток потреби у спілкуванні направляє спільну діяльність до організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками. Організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками є необхідною умовою 

ефективності педагогічного процесу.  

Сформована установка на організацію взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками повинна бути 

позитивною, динамічною, оптимістичною.  

Організація взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками за змістовим критерієм визначається на 

підставі таких показників: повнота і ґрунтовність психолого-педагогічних і 

загальнокультурних знань.  

Організація взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками включає в себе повноту та ґрунтовность 

психолого-педагогічних знань, соціальних та загальнокультурних знань  [1; 

3; 6; 14; 15 та ін.].  
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Чинне місце у сформованості педагогічної культури батьків належить 

діяльнісному критерію, показниками якого є: уміння вирішувати  

конфлікти  і проблеми, комунікативні уміння, організаторські уміння, 

розвиток здатності до роботи в колективі.  

З позиції діяльнісного підходу, розвиток особистості кожного з членів 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу та батьків 

ґрунтується на теорії діяльності, тому фрмування педагогічної культури 

батьків має орієнтуватися на розвиток необхідних умінь: комунікативних, 

організаторських, контролю та самоконтролю тощо. Взаємодія 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками передбачає наявність сформованих комунікативних умінь на 

високому рівні [33].  

Самопізнання сприяє виробленню у членів  педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу та батьків ціннісно-смислового 

ставлення до себе; формуванню професійної ідентичності. Важливим при 

формуванні педагогічної культури батьків є здатність сприймати позицію 

іншої людини, вміння почути і зрозуміти співрозмовника, відтворити та 

інтерпретувати його думки, поведінку [5, 2001].  

Розвинена на належному рівні емпатійність членів педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу та батьків забезпечує 

успішність організації взаємодії, яка виявляється у співпраці [19].  

Тому особистісно-цінний критерій характеризується такими 

показниками: здатність до самопізнання і саморозвитку, сформованість 

виявлення емпатії. 

У таблиці 3.1 показано критерії та показники формування 

педагогічної культури батьків у визначеному аспекті. 
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Таблиця 3.1  

Критерії та показники формування педагогічної культури батьків 

КРИТЕРІЇ  ПОКАЗНИКИ 

 

 

Світоглядний 

 

 

 

Сформованість мотивів спільної 

діяльності та соціально значущих 

цінностей,  позитивна  установка  на  

взаємодію,  потреба  в  

педагогічному спілкуванні. 

 

 

Повнота і ґрунтовність психолого-

педагогічних і загальнокультурних 

знань. 

Уміння вирішувати  конфлікти  і 

проблеми, комунікативні уміння, 

організаторські уміння, розвиток 

здатності до роботи в колективі. 

 

Здатність до самопізнання і 

саморозвитку, сформованість 

виявлення емпатії 

 

 

Змістовий  

 

 

 

Діяльнісний  

 

 

Особистісно-оцінний  

 
  

Формування педагогічної культури батьків як структурно-

функціональне поняття має ієрархічну організацію. Визначення 

компонентів і змістових елементів дає можливість перейти до виділення й 

опису рівнів формування педагогічної культури батьків. Хоча 

виокремлення рівнів є умовною процедурою, вона є необхідною в нашому 

дослідженні, оскільки наявність класифікації дозволяє об’єктивніше 

оцінити рівень розвитку окремих критеріїв формування педагогічної 

культури батьків та простежити їх динаміку.  

Ми вважаємо достатнім виділення трьох рівнів формування 

педагогічної культури батьків. Це мінімальна кількість, що зустрічається в 

дослідженнях і є достатньою для класифікації за рівнем формування 

педагогічної культури батьків. Виділення трьох рівнів дає можливість чітко 
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описати розвиток показників за кожним критерієм формування педагогічної 

культури батьків.  

Ураховуючи результати аналізу наукової літератури, структуру та 

особливості організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, мету дослідження, 

виділяємо такі рівні формування педагогічної культури батьків: високий, 

середній, низький.  

Ураховуючи те, що загальний рівень формування педагогічної 

культури батьків залежить від рівня розвитку його показників за окремими 

критеріями, подаємо опис рівнів розвитку саме у такому порядку.  

Зміст критеріїв та показників формування педагогічної культури 

батьків ми визначали самостійно відповідно до теми нашого дослідження, 

ґрунтуючись на їх описі та характеристиках поданих другому розділі. Зміст 

кожного показника ми визначали, ґрунтуючись на характеристиці 

компонентів взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками та їх змістових елементів.  

Загалом, високий рівень формування педагогічної культури батьків за 

світоглядним критерієм характеризується сформовані стійких мотивів та 

цілей спільної діяльності. У системі цінностей формування педагогічної 

культури батьків домінують гуманістичні педагогічні цінності, також 

цінності, пов’язані з розумінням значущості спеціальних соціальних знань.  

Педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу та 

батьки володіють високорозвиненою потребою у взаємодії і спілкуванні, 

мають позитивну установку на співрозмовника, на організацію взаємодії, 

готовність акцентувати увагу на позитивних змінах чи подіях, пов’язаних з 

поведінкою і діяльністю людини. У членів педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу та батьків позитивна мотивація до 

взаємодії, направленість на досягнення результатів у спільній діяльності, 

ціннісне відношення до себе та інших.  
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Формування педагогічної культури батьків за середнім рівнем за 

світоглядним критерієм притаманна ситуативна зацікавленість співпрацею. 

Мотиви здійснення спільної діяльності нестійкі або можуть змінюватися 

залежно від зовнішніх впливів. Потреби і мотивація у взаємодії і 

спілкуванні не є у числі основних для. У спілкуванні не рідко бувають 

завищені вимоги до співрозмовника, до взаємодії. Позитивні зміни, події у 

житті іншої людини не викликають пожвавленої підтримки, схвалення. 

Члени педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу та 

батьки не є наполегливими у досягненні результатів праці, не завжди є 

об’єктивними по вфдношенню до своєї дитини.  

У батьків з низьким рівнем формування педагогічної культури за 

світоглядним критерієм відсутня зацікавленість у співпраці. Члени 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу та батьки 

не розуміють і не сприймають мотивів і цілей взаємодії. Домінують загальні 

цінності, що стосуються навколишнього світу і місця в ньому людини. 

Потреба у соціальній взаємодії фрагментарна. Відношення до себе та до 

іншої особи, партнерів по спілкуванню, учнів, вчителів, батьків не завжди є 

ціннісним.  

Члени педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу та батьки із високим рівнем формування педагогічної культури 

батьків за змістовим критерієм володіють всіма знаннями й уміннями, 

необхідними для здійснення спільної діяльності. Так, володіння соціально 

значущими знаннями передбачає успішне застосування їх у спільній 

діяльності. Батьки добре володіють узагальненою системою 

загальнокультурних, педагогічних, психологічних, соціокультурних знань; 

уміють творчо застосовувати теоретичні положення в нестандартній 

ситуації.  

Батьки із середнім рівнем формування педагогічної культури за 

змістовим критерієм володіє більшістю соціальних знань і вмінь, 
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необхідних для здійснення спільної діяльності. Педагогічний колектив 

загальноосвітнього навчального закладу не завжди адаптовує свою 

діяльність, узгоджуючи всі організаційні питання з батьками, але підтримує 

контакт із ними.  

І як результат, батьки володіють певними загальнокультурними, 

педагогічними, психологічними, методичними, соціокультурними 

знаннями, але не завжди застосовують теоретичні положення в типових 

педагогічних ситуаціях; аналіз виховної роботи здійснюють поверхнево.  

У батьків з низьким рівнем формування педагогічної культури батьків 

за змістовим критерієм спостерігається велика кількість помилок при 

застосуванні соціально значущих знань у спільній діяльності. 

Загальнокультурні, педагогічні, психологічні, методичні, соціокультурні 

знання є поверховими і нестійкими, тому батьки не вміють застосовувати 

теоретичні положення при взаємодії, аналізувати свою діяльність.  

Високий рівень формування педагогічної культури батьків за 

діяльнісним критерієм передбачає наявність сукупності комунікативних і 

інтерактивних, організаторських умінь, здатності зрозуміти інших, і бути 

зрозумілим для інших, наявність адекватного відображення контексту 

спілкування, вибору способів спілкування, взаємодії у колективі, вибору 

зразків поведінки, володіння різними стилями спілкування на різних рівнях 

і вміння їх застосовувати у відповідності до ситуації, навички соціальної 

поведінки, актуалізації соціального досвіду. Володіючи основними 

вміннями взаємодії, батьки, чітко визначаються цілі і завдання діяльності, 

ефективно застосовують різноманітні форми й методи взаємодії; володіють 

системою знань та вмінь у вирішенні проблемних ситуацій та конфліктів.  

Батьки з середнім рівнем формування педагогічної культури за 

діяльнісним критерієм не в повній мірі володіють зазначеними вище 

здібностями і вміннями, оскільки не завжди їм вдається налагодити 

позитивну взаємодію у колективі, зрозуміти інших, донести до 
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співрозмовників свою позицію, вони не у змозі адекватно відреагувати на 

конфліктну ситуацію.  

У батьків з низьким рівнем розвитку показників формування 

педагогічної культури за діяльнісним критерієм соціально значущі здібності 

та вміння зазначені вище розвинені слабко, оскільки вони відчувають 

труднощі при спілкуванні, психологічний клімат при організації взаємодії 

не може підтримуватися на оптимістичних нотах. Здатність до вирішення 

конфліктів, проблем слабко розвинена.  

Батьки, які мають високий рівень формування педагогічної культури 

за особистісно-оцінним критерієм, адекватно оцінюють власний рівень 

формуваня педагогічної культури батьків; уміють аналізувати, оцінювати і 

корегувати спільну діяльність; усвідомлюють необхідність постійного 

самовдосконалення; володіють вміннями самоконтролю, самоорганізації, 

самовдосконалення. Вони можуть приймати об’єктивні рішення та нести за 

них відповідальність, їм притаманна здатність приймати і розуміти позицію 

інших.  

Батьки із середнім рівнем формування педагогічної культури за 

особистісно-оцінним критерієм не завжди адекватно оцінюють себе, вони 

уміють здійснювати загальний аналіз і оцінку спільної роботи, не завжди 

сприймають думки інших, можуть не рахуватися з позицією інших. 

Розуміння інших не завжди є адекватним, співпереживання їм часткове.  

Батьки із низьким рівнем формування педагогічної культури батьків 

за особистісно-оцінним критерієм не вміють і/або не виявляють бажання 

критично аналізувати спільну діяльність, не бачать потреби в рефлексії. 

Самооцінка ними власного рівня формування педагогічної культури батьків 

неадекватна (завищена або занижена). Такі батьки не є самостійними у 

прийнятті рішень, не можуть нести належну відповідальність за них. Не 

бажають чути інших, переконані у своїй правоті. Емоційний відгук на 

переживання інших слабкий.  
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Критеріально-діагностичний інструментарій був сталим і не 

змінювався упродовж усієї експериментальної роботи. 

У педагогічному експерименті брало участь 785 осіб, 243 з яких 

увійшло до контрольної групи (КГ) та 542 – до експериментальної (ЕГ). 

Одним з важливих завдань констатувального етапу педагогічного 

експерименту було добір та використання комплексу діагностичних 

процедур та методик для з’ясування вхідного рівня формуваня педагогічної 

культури батьків ‒ експериментальної і контрольної груп за визначеними 

критеріями і показниками. Розглянемо детальніше результати проведеного 

оцінювання.  

Визначення рівня формування педагогічної культури батьків  за 

світоглядним критерієм передбачало виявлення: рівня сформованості 

зацікавленості, потреби, характеру ціннісного ставлення, а також 

сформованість системи цінностей. 

Для діагностування наявного рівня формування педагогічної культури 

батьків за світоглядним критерієм нами було розроблено анкети (див. 

Додаток В), які надали можливість з’ясувати ступінь усвідомлення батьків 

розуміння власної місії у забезпеченні цих процесів; ступінь сформованості 

мотивації та інтересу до взаємодії, особистісної спрямованості на ефективне 

здійснення такої діяльності. Аналіз результатів проведеного діагностування 

дає підстави для висновку про переважання середнього і низького рівнів 

формування педагогічної культури батьків на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту (див. табл. 3.2, 3.3, 3.4 та 3.5). 

На данному етапі дослідження, з метою оцінювання рівнів 

сформованості педагогічної культури батьків за світоглядним критерієм 

застосовували адаптовану методику вивчення ціннісних орієнтацій 

(модифікація методики М. Рокича); за змістовим критерієм – проективну 

методику незавершених речень, спостереження, бесіди, тестування, 

анкетування з метою дослідження наявності системи необхідних знань; за  
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Таблиця 3.2 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

щодо формування педагогічної культури батьків  

(за світоглядним критерієм) 

К
р

и
те

р
ій

 

Показники та рівні 

формуваня педагогічної 

культури батьків 

ЕГ (542 особи) 
 

КГ (243 особи) 

% 
Абсолют

ні дані 
% 

Абсолют

ні дані 

1 2 4 5 6 7 

С
в
іт

о
гл

я
д

н
и

й
  

1. Сформованість 

мотивів спільної 

діяльності: 

• високий рівень 

2,0 11 2,5 6 

• середній рівень 31,9 173 32,1 78 

• низький рівень 66,1 358 65,4 159 

2. Сформованість 

соціально значущих 

цінностей: 

• високий рівень 

 

 

4,4 

 

 

24 

 

 

4,1 

 

 

10 

 

• середній рівень 

39,1 212 33,3 81 

• низький рівень 

56,5 306 62,6 152 

3. Сформованість  

позитивної  установки  

на  взаємодію: 

• високий рівень 

4,1 22 4,5 11 

• середній рівень 35,2 191 34,2 83 

• низький рівень 60,7 329 61,3 149 

4. Сформованість  

потреби  в  

педагогічному  

спілкуванні: 

• високий рівень 

1,7 9 2,1 5 

 • середній рівень 27,9 151 28 68 

 • низький рівень 70,4 382 69,9 170 
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діяльнісним критерієм – психолого-педагогічні ситуації, аналіз 

психологічного портрету родини, на основі яких виявляли сформованість 

умінь та навичок, необхідних для формування педагогічної культури 

батьків; за особистісно-оцінним критерієм – адаптовану методику М. Куна 

– Т. Мак-Партланда «Хто Я?», методика «Який Я батько?» та адаптовану 

методику А. Карпова для діагностики рефлексивності батьків (Додаток В) 

[20, с. 53-63].  

Крім того використовувались такі методи дослідження як педагогічне 

спостереження за організацією взаємодії. 

Перевіряли організованість педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, бесіди, експертне 

оцінювання, де в ролі експертів виступали досвідчені фахівці. 

Відповідна діагностика відбувалась за допомогою використання таких 

методів дослідження: тестування, бесіди, експертне оцінювання тощо [18; 

32; 34; 38 та ін.]. 

На констатувальному етапі експерименту було встановлено, що 

тільки 2% респондентів мають високий рівень сформованості мотивів 

спільної діяльності.  

Майже такий самий відсоток батьків мають сформовану потребу у 

педагогічному спілкуванні. Дещо вищим виявився показник сформованості 

позитивної установки на взаємодію: високий рівень спостерігався у 4,1% 

опитаних.  

Викликало занепокоєння й той чинник, що батьки майже не мають 

сформованих соціально значущих цінностей.  

Узагальнені констатувальні дані експериментальної перевірки щодо 

змістового критерію відбито в таблиці 3.3. 

 

 

 



141 

 

Таблиця 3.3 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

щодо формування педагогічної культури батьків (за змістовим 

критерієм) 

К
р

и
те

р
ій

 Показники та рівні 

формуваня педагогічної 

культури батьків 

ЕГ (542 особи) 

 

КГ (243 особи) 

 

% 
Абсолют

ні дані 
% 

Абсолют

ні дані 

1 2 4 5 6 7 

З
м

іс
то

в
и

й
 

1. Повнота психолого-

педагогічних знань: 

• високий рівень 
2,2 12 2,5 6 

• середній рівень 31,0 168 33,3 81 

• низький рівень 66,8 362 64,2 156 

2. Повнота 

загальнокультурних 

знань: 

• високий рівень 

2,0 11 2,1 5 

• середній рівень 33,4 181 36,6 89 

• низький рівень 64,6 350 61,3 149 

 

 

Аналіз результатів дослідження, наведених у вищепредставленій 

таблиці 3.3 засвідчив, що тільки в незначної частини батьків (2,2%) повнота 

психолого-педагогічних знань відповідає високому рівню, тоді як у 

більшості досліджуваних (66,8%) зазначений показник знаходився  на 

низькому рівні та на середньому (31%). Такий же стан речей 

спостерігається і при визначенні показника  повноти загальнокультурних 

знань. 

Аніліз досліджень за І. Лернером та А. Кузнецовим [23; 37] дає 

підстави стверджувати, що повнота знань визначається шляхом 

обчислювання відношення суми правильних відповідей на запитання 

низького рівня до загальної кількості запитань високого рівня. При цьому 

кожна правильна, повна, наближена до еталонної, відповідь оцінювалась 1 
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балом; неповна, наближена до правильної відповідь – 0,5 бали; неправильна  

відповідь, або її відсутність – нулем.  Максимальна кількість балів 

становить 15. Значення К = 0,8-1,0 (за якого батьки набрали 12-15 балів) 

свідчить про високий рівень повноти знань, К = 0,61-0,79 (9-11 балів) – 

середній, К = 0-0,60 (менше 9 балів) – низький.  

Оцінювання характеру засвоєння системи знань проводилось із 

застосуванням відповідних методик Г. Васьківської [13], М. Грабаря [17], 

М. Касьянової [21], І. Романюк [30], адаптованих до завдань нашого 

дослідження. Було виокремлено три рівні: низький – уміння відтворювати 

знання, середній – уміння застосувати означені знання на практиці 

(евристична продуктивна дія), високий – уміння переносити знання на нові 

об’єкти, творчо застосовувати їх у змінюваних ситуаціях, створювати зміст 

і форму для досягнення мети діяльності, вирішувати творчі завдання 

(продуктивна творча дія). 

Визначення характеру засвоєння знань обчислювалось за формулою 

для виявлення індивідуального коефіцієнта рівня знань батьків:  

N

n
K        (4.1) 

де  n – кількість правильно виконаних батьків ІЗЕТ, 

      N – загальна кількість ІЗЕТ у роботі. 

При цьому кількість значущих інформаційно-змістових елементів 

тексту в них (30 ІЗЕТ) відповідали різному характеру засвоєння знань: 

значення коефіцієнта К = 0 – 0,60 (до 18 правильно виконаних ІЗЕТ) свідчило 

про низький характер засвоєння знань, К = 0,61 – 0,79 (19-24 правильно 

виконаних ІЗЕТ) – середній, К = 0,80 – 1,0 (25-30 правильно виконаних) – 

високий.  

Результати обчислень повноти і грунтовності знань батьків 

експериментальної і контрольної груп наведено в таблиці 3.3. 
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Визначення рівня сформованості психолого-педагогічних та 

культурологічних знань, необхідних для взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу та батьків – здійснювалось на основі 

експертного оцінювання. 

Ураховуючи науковий доробок В. Беспалька, В. Лозової [4; 26] та 

інших учених, виходили з того, що високий  рівень сформованості 

виокремлених у дослідженні умінь відзначається неординарним творчим 

підходом до досягнення мети діяльності, самостійним визначенням 

суперечностей, баченням різних шляхів розв’язання проблеми, здатністю 

обирати найкращий з них під час вирішенні конкретних завдань, здатністю 

передбачати результати, оригінальним вирішенням завдання, 

переконливістю викладу, здатністю здійснювати непрямий вплив на 

аудиторію, стимулювати до здійснення власного обґрунтованого вибору, 

наявністю прикладів, самостійних висновків і узагальнень, котрі 

забезпечують ефективну взаємодію педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками.  

Середній рівень характеризується самостійним зацікавленим 

вирішенням спільних завдань, баченням проблеми й окремих шляхів їх 

вирішення, проявом оригінального підходу до співпраці, недостатньою 

переконливістю доведень своїх тверджень.  

Низький рівень характеризується формальним вирішенням завдань 

спільної діяльності, діями за алгоритмом, відсутністю оригінальної ідеї, що 

не забезпечує ефективність взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками.  

Відповідно до теорії вимірювання С. Стівенса [36], що передбачає 

використання дихометричної номінативної шкали: 

• високий рівень сформованості вмінь оцінювався 2 балами; 

• середній – 1 балом; 

• низький – нулем.  
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За шкалою вимірювання відповідно до кількості виокремлених для 

експертного оцінювання ознак (14): 

• 0-8 бали свідчили про низький рівень сформованості системи 

визначених умінь: 

• 9-18 балів – про середній: 

• 19-28 балів відповідали високому рівню сформованості відповідних 

умінь.  

Узагальнені констатувальні дані експериментальної перевірки щодо 

діяльнісного критерію відбито в таблиці 3.4. 

Аналіз наведених у таблиці 3.4 даних засвідчив, що стан 

сформованості умінь щодо вирішення конфліктів і проблем відповідав 

низькому рівню (майже 67,9%), розвиток здатності до роботи в колективі 

також відповідав низькому рівню (69,1%).  

Кращими виглядають показники сформованості комунікативних 

вмінь (відповідали середньому рівню – 38,4%).  

Організаційні вміння формувалися відвовідно: високий рівень – 2,4% 

опитаних, середній  – 37,1%, низький – 60,5%). 

Характер прагнення до взаємодії на основі особистісно-оцінної 

діяльності (див. табл. 3.5) вимірювали за допомогою методик 

діагностування здатності особистості до самовдосконалення (за 

М. Лукашевичем ) й адаптованої до умов експерименту методики 

виявлення рівня рефлексивності А. Карпова  (див. додаток В). 

Узагальнені констатувальні дані експериментальної перевірки щодо 

особистісно-оцінного критерію відбито в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.4 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

щодо формування педагогічної культури батьків 

(за діяльнісним критерієм) 

 

За таблицею 3.4 видно, тобто можна зробити висновок, що рівні 

сформованості діяльнісного критерію мають надто низькі показники в обох 

групах, що в контрольній, що в експериментальній. 

К
р

и
те

р
ій

 Показники та рівні  

формуваня педагогічної 

культури батьків 

ЕГ (542 особи) 

 

КГ (243 особи) 

 

% 
Абсолют

ні дані 
% 

Абсолют

ні дані 

1 2 4 5 6 7 

Д
ія

л
ьн

іс
н

и
й

  

1.  Сформованість  

умінь  щодо  вирішення  

конфліктів  і  

проблем : 

• високий рівень 

 –  – – – 

•середній рівень 32,1 174 32,5 79 

• низький рівень 67,9 368 67,5 164 

2.  Сформованість 

комунікативних умінь : 

• високий рівень  

– – – – 

• середній рівень 38,4 208 35,4 86 

• низький рівень 61,6 334 64,6 157 

3.  Сформованість 

організаторських умінь : 

• високий рівень 

2,4 13 2,1 5 

• середній рівень 37,1 201 35,8 87 

• низький рівень 60,5 328 62,1 151 

4.  Розвиток здатності 

до роботи в колективі : 

• високий рівень 

1,7 9 1,7 4 

 • середній рівень 29,2 158 30,9 75 

• низький рівень 69,1 375 67,4 164 
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Таблиця 3.5 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

перевірки щодо формування педагогічної культури батьків 

 (за особистісно-оцінним критерієм) 

 

 

Аналіз наведених у таблиці 3.5 даних засвідчив, що стан формуваня 

педагогічної культури батьків шляхом здійснення рефлексії і самооцінки 

спільної діяльності відповідав переважно низькому рівню (56,3% та 67,1% 

відповідно), за середнім рівнем результати були нижчими (42,4% та 32,9%). 

Більшість респондентів фрагментарно формулювали цілі, не пропонували 

власних шляхів виконання спільних завдань, не здійснювали самоаналіз і 

корекцію спільної діяльності.   

За результатами проведеної роботи були встановлені рівні 

формування педагогічної культури батьків як інтегрованого утворення, у 

якому кожний із критеріїв є рівноцінним за своєю значущістю. Для 

визначення рівня формування педагогічної культури батьків було, за 

визначеними показниками, використано формулу: 

К
р

и
те

р
ій

 Показники та рівні  

формуваня педагогічної 

культури батьків 

ЕГ (542 особи) 

 

КГ (243 особи) 

 

% 
Абсолют

ні дані 
% 

Абсолют

ні дані 

1 2 4 5 6 7 

О
со

б
и

ст
іс

н
о

-о
ц

ін
н

и
й

 

1.  Сформованість 

здатності до 

самопізнання і 

саморозвитку  : 

• високий рівень 

1,3 7 1,2 3 

• середній рівень 42,4 230 40,3 98 

• низький рівень 56,3 305 58,5 142 

2. Сформованість 

виявлення емпатії : 

• високий рівень 

– – – – 

• середній рівень  32,9 178 32,9 80 

 • низький рівень 67,1 364 67,1 163 
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Кк = 
nm

n
n

і

i




1 ,                                                       (4.2) 

де: ni  – бал i-го показника, 

m – кількість показників, 

n – максимальний бал i-го показника. 

 

Високий рівень показника оцінювався 5 балами, середній – 4, низький 

– 3. Узагальнений результат було визначено за методикою А. Киверялга [22], 

відповідно до якої середній рівень вимірюваної якості визначається 25-

відсотковим відхиленням оцінки від середнього за діапазоном оцінок бала. У 

зв’язку з цим оцінка з інтервалу Rmin (27 балів) до 0,25 (Rmax (45 балів) – Rmin) 

свідчить про низький рівень формуваня педагогічної культури батьків, 

високий рівень засвідчують оцінки, що перевищують 75 % max можливих.  

Із використанням означеної методики рівні формуваня педагогічної 

культури батьків визначались такими інтервалами: високий  рівень – від 41 

до 45 (50 -55) балів; середній  рівень – від 33 до 40 (39-49) балів; низький 

рівень – від 27 до 32 (33-38) балів [22]. 

Відповідно значення коефіцієнтів компетентності Кк в інтервалі 0,91–

1,0 визначає високий рівень готовості; при 0,72 ≤ Кк  ≤ 0,90 – середній 

рівень; при 0,60 ≤ Кк  ≤  0,71 – низький рівень [22]. 

За результатами обчислень було встановлено, що рівні формування 

педагогічної культури батьків є подібними в експериментальній і 

контрольній групах, що дає нам право проводити формувальний етап 

педагогічного експерименту. 

Наступним етапом педагогічного експерименту був формувальний 

етап, на якому в освітній процес контрольної групи впроваджувалась 

технологія організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками. 
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Аналіз результатів експериментальної роботи відбувався із 

застосуванням комплексу діагностичних методик, єдиних для 

експериментальної і контрольної груп, що дало можливість достовірно 

простежити динаміку рівнів формування педагогічної культури батьків. 
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3.2. Реалізація технології організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками  

 

Формувальний етап педагогічного експерименту відбувався 

відповідно до розробленої нами технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками. Метою формувального етапу педагогічного експерименту було 

впровадження технології організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, перевірка ефективності 

її функціонування, реалізація якої не порушувала логіки навчально-

виховного процесу і органічно в нього вливалася. 

Запропонована технологія організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками 

характеризується такими сутнісними ознаками:  

• ґрунтується на визначеній методологічній позиції щодо визначення 

формуваня педагогічної культури батьків;  

• спирається на низку обґрунтованих загальнопедагогічних і 

специфічних принципів; залежить від умов;  

• реалізується через низку завдань, спрямованих на формування 

структурних і вдосконалення функціональних компонентів взаємодії; 

• досягається за допомогою реалізації етапів технології;  

• орієнтується на обґрунтовані критеріїв та показників;  

• забезпечує результат, а саме – формування педагогічної культури 

батьків та підвищення якості освітнього процесу.    

Формування педагогічної культури батьків здійснювалося у процесі 

засвоєння батьками психолого-педагогічних та культурологічних знань про 

особливості організації взаємодії, вимоги до організації взаємодії, що 

сприяло сформованості позитивної мотивації батьків до взаємодії. 

Усі складники технології організації взаємодії педагогічного 
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колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками перебували у 

взаємозв’язку на всіх етапах технології: мотиваційно-ціннісному, змістово-

діяльнісному, рефлексійно-коригувальному. 

Зміст мотиваційно-ціннісного етапу технології був спрямований на 

вирішення таких завдань: 

• висвітлення суті поняття «взаємодія»; 

• ознайомлення батьків із суттю; 

• функціями, типологією взаємодії. 

Слід підкреслити, що на наше глибоке переконання, вже на першому 

етапі технології важливо не лише показати батькам значущість взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, а одразу ж стимулювати батьків до дій, оскільки, як відомо, будь-

які наміри чи мотиви, котрі не підкріплені конкретними діями, швидко 

зникають. Отже, із самого початку експериментальної роботи прагнули до 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками.  

На даному етапі технології була реалізована перша педагогічна умова 

–  розвиток мотивів і професійних інтересів, гуманістичної спрямованості 

при взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу з батьками, яка була спрямована на:  

• зіставлення психологічного портрету кожної родини (структура, 

соціально-педагогічна спрямованість, сімейні традиції тощо); 

• підвищення формуваня педагогічної культури батьків, усвідомлення 

ними важливості у спільній взаємодідії в тріаді школа-учні-батьки; 

• залучення батьків до освітнього процесу. 

Однією з форм, яка мотивувала батьків до взаємодії – були 

батьківські збори (див. додаток Г). У підготовці та проведенні зборів 

допомагало анкетування батьків (див. додаток В). В анкетах ми 

передбачали розкриття тих питань, що розкривали саме ті напрями 
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виховання, які хвилюють батьків. Надавали батькам інформацію, яка їм 

потрібна і яку допомогу у вихованні своїх дітей вони можуть надати 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

Повідомлення про батьківські збори оголошувалося зазделегіть. 

До підготовки зборів залучалися члени батьківського комітету, 

визначали, хто з батьків зможе виступити на зборах. З кожним 

виступаючим говорили окремо, зазначали про позитивні моменти у 

вихованні дітей, наголошували на основних напрямах повідомлення. До 

зборів готували виставку творів учнів, цікаве анкетування, яке потім 

аналізували на зборах, виставку педагогічної літератури за темою зборів. 

Практикували виступ-лекції перед батьками юристів, медиків тощо. 

Після виступу обговорювали поставлену проблему за круглим столом, 

тобто давали можливість батькам висловити своє ставлення до цієї 

проблеми (див. додаток З). 

Із низки питань, які обговорювалися на зборах, ухвалювали рішення, 

яке доводилося до всіх батьків. Періодично батьківський комітет звітував 

про виконання ухвалених рішень. 

Робили змогу якомога більше батьків залучати до підготовки 

батьківських зборів, оскільки вони завжди активніше вели себе на них. В 

кінці зборів завжди висловлювали подяку всім батькам, які брали у них 

участь. 

Також для батьків проводилися лекції за цікавою для них тематикою, 

на яких у них викликали інтерес до співпраці, мотивували їх, щоб вони 

долучалися до спільних шкільних проектів. Лекції для батьків проводилися 

за групами (під час планування враховували віковий склад дітей, запити 

батьків). Ця форма роботи проводилася для того, щоб установити контакт з 

батьками, озброїти їх необхідними знаннями, ознайомити з актуальними 

питаннями виховання. 

Пропонуємо тематику занять батьківського лекторію 1-4 класів: 
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1.  «Особистості розвитку дітей молодшого шкільного віку». 

2. «Вчимо дитину турбуватися про оточення».  

3. «Виховуємо любов до природи». 

4. «Виховуємо доброту і чуйність». 

5. «Перші духовні потреби: Чому вони так важливі?». 

6. «Що і як читати дітям?».  

7. «Батьки і закон».  

Абсолютно всі питання та проблеми, які цікавили батьків 

обговорювалися на батьківських лекторія, оскільки їхнє оговорення 

сприяло не лише формуваня педагогічної культури батьків, але й 

підвищенню рівня знань учнів, їхній адаптації до навчально-виховного 

процесу, збереження психічного здоров’я дитини й формування навичок 

навчальної діяльності. 

Також на цьому етапі було використано бесіди, консультації як 

групового, так і індивідуального характеру, дискусії, в процесі яких 

обговорювались актуальні питання, пов’язані з проблемами взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками. Крім того, батькам пропонувалась психолого-педагогічна 

література (книги, підручники, матеріали періодичних видань), що 

розкривала окремі аспекти організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками, з якою вони 

знайомились за бажанням у будь-який час.  

Було використано тренінги як форму спеціально-організованого 

спілкування. Ефективний вплив тренінгу заснований на активних методах 

групової та індивідуальної роботи, у процесі якої значно ефективніше 

учасники поповнюють свої знання, успішно формуються їхні вміння та 

якості, тобто вони набувають певного досвіду. При проведенні тренінгових 

занять спиралися на загальні принципи їх організації та проведення:  

• постійний склад групи та її однорідність;  
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• постійний зворотний зв’язок;  

• оптимізацію розвитку;  

• гармонізацію інтелектуальної та емоційної сфер;  

• баланс комфорту та дискомфорту;  

• неформальність та невимушеність спілкування;  

• цікавість та необтяжливість занять, що сприяє саморозкриттю 

учасників;  

• самостійний пошук засобів самовдосконалення;  

• спрямованість на використання результатів тренінгу в професійній 

діяльності [8; 9]. 

Відповідно до завдань етапу було адаптовано низку тренінгових 

занять, розроблених Г. Моніною, О. Лютовою-Робертс, В. Ромеком, 

зокрема тренінг упевненості у міжособистісних стосунках та 

комунікативний тренінг [25; 31]. Їх мета полягала у розширенні знань, що 

сприяли розвитку зацікавленості батьків до взаємодії. 

Кожне тренінгове заняття включало декілька взаємопов’язаних етапів.  

Основними методами і прийомами роботи були:  

• ігри-привітання; 

• вправи; 

• рольові ігри; 

• дискусії; 

• тести.  

Як правило, тренінг розпочинався з позитивного налаштування його 

учасників на подальшу роботу. Цьому сприяла спільна діяльність батьків з 

педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу (ігри-

привітання та ігри-підбадьорування). В основній частині важливу роль 

відводили міні-лекціям, під час яких повідомляли інформацію, що 

розкривала теоретичний аспект теми тренінгового заняття. Після 

прослуховування міні-лекцій, як правило, організовувалися дискусії, що 
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були покликані підвищити рівень зацікавленості та вмотивованості батьків 

[8; 9].  

На наступному етапі для закріплення знань та вдосконалення умінь, 

формування особистісних якостей використовувались рольові ігри, що 

відображали тему та зміст тренінгового заняття, наприклад, з теми 

«Проблеми стресу у роботі вчителя з батьками» використовувалися вправи 

та ігри, спрямовані на розвиток здатності аналізувати та управляти 

стресовими ситуаціями, відпрацювання навички визначення емоційного 

стану групи, з теми «Вербальні та невербальні засоби спілкування» – на 

відпрацювання техніки активного слухання та підготовку закритих та 

відкритих запитань, з теми «Індивідуальність педагога» – на визначення 

типів вищої нервової діяльності, розвиток стриманості, підкреслення 

персональних переваг індивідуальних особливостей [38]. Далі ми 

використовували тести, що були спрямовані на рефлексію спільної 

діяльності педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками і, таким чином, сприяли розширенню уявлень учасників про 

індивідуальні особливості, особистісні якості. У кінці тренінгового заняття 

проводилась вправа, що давала змогу узагальнити вивчений матеріал, 

учасники обмінювалися враженнями, дякували один одному. 

Учасники із задоволенням виконували завдання, оскільки ця форма 

роботи передбачає поєднання теоретичної складової з практичною, 

оволодіння прийомами взаємодії. Це є важливим в контексті нашого 

дослідження, оскільки результати пілотажного етапу експерименту 

засвідчили, що процес організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками насичений певними 

конфліктами та проблемами. 

Проведення тренінгових занять відбувалося систематично – раз на 

тиждень, програмою експерименту їх було передбачено десять, тривалістю 

50 хвилин кожний [8; 9].  
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На мотиваційно-ціннісному етапі педагогічного експерименту 

здійснювався поточний контроль та підсумковий контроль за досягненнями 

та утрудненнями батьків, що виникали з метою коригування змісту роботи. 

Так, під час проведення тренінгових занять контроль здійснювався за 

допомогою спостереження за правильністю виконання завдань. 

Коригування відбувалось, якщо виникали проблеми, або коли був 

недостатнім рівень засвоєння матеріалу. Ми поверталися до повторного 

вивчення матеріалу з відповідними змінами, коригуванням та уточненням 

змісту. Під час бесід і консультацій також виокремлювалися та 

обговорювалися питання, які викликали утруднення в учасників, а потім 

проводилася додаткова робота з їх висвітлення [10]. 

Результатом мотиваційно-ціннісного етапу технології організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками є сформованість світоглядногокритерію. Підтвердженням цього 

є дані повторної діагностики батьків, які виявили позитивні зміни в 

мотивації. Так, після  формувального етапу педагогічного експерименту 

виявилась позитивна динаміка мотивів прагнення до взаємодії, виявлення 

значного інтересу батьків до цього процесу. Водночас учасники 

контрольної групи не виявили продуктивної динаміки зрушень цього 

показника. 

На мотиваційно-ціннісному етапі технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками поєднували різні види роботи, зосереджуючись не тільки на 

формуваня педагогічної культури батьків, а й враховуючи їхні 

індивідуальнотипологічні особливості, схильності, інтереси, здібності. 

Враховуючи ці особливості, педагогічний колектив загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками здійснював поточний відбір заходів, 

методів педагогічного впливу. Робота з батьками мала такі особливості:  

• по-перше, мінімізовано кількість ситуацій монотонії, 
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урізноманітнено види діяльності;  

• по-друге, проконтролювано поступовість, послідовність 

упровадження різних форм роботи;  

• по-третє, батьків стимулювали, заохочували до взаємодії;  

• по-четверте, спонукали до розвитку внутрішньовпорядкованої 

системи прийняття рішень, організаційних правил з метою отримання 

бажаного результату. 

Другим етапом реалізації технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками був змістово-діяльнісний. Його мета полягала формуванні в 

батьків психолого-педагогічних та культурологічних знань, а також 

визначених умінь. На цьому етапі було реалізовано педагогічну умову – 

залучення батьків до формування освітнього простору Нової української 

школи шляхом оволодіння ними формами, методами та прийомами 

взаємодії [10]. 

З метою підвищення психолого-педагогічних знань батьків 

використовуються різні форми роботи як: 

• круглі столи; 

• конференції; 

• рольові ігри; 

• бесіди; 

• спільні домашні завдання; 

• диспути; 

• дискусійний клуб; 

• лекторії; 

• дні довіри; 

• батьківські семінари; 

• батьківський ринг; 

• консультації; 
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• анкетування; 

• відкриті уроки; 

• дні добрих справ; 

• аукціон сімейної педагогіки; 

• азбука сімейного виховання; 

• вечори запитань і відповідей. 

Так, наприклад, нами було створено «батьківський клуб», мета 

організації якого полягала у систематизуванні знань батьків, що сприяло 

гармонійно-доброзичливому формуванню типу взаємодії, створенню 

позитивного мікроклімату та взаєморозуміння педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками. 

Створений нами «Університет педагогічних знань» передбачав 

організацію занят, які відбувалися у формі лекцій та семінарів з батьками, 

які  брали активну участь в обговоренні проблем. 

Як позитивне слід відмітити ознайомлення батьків з психолого-

педагогічною літературою, наданими рекомендаціями. 

У процесі організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками було введено 

електронне листування, яв якому повідомляли батьків і  про певні 

труднощі, просили про зустріч з ними. У електронних листах висловлювали 

щиру подяку за хороше виховання дитини.  

На даному змістово-діяльнісному етапі технології організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками проводилися консультації з батьками, на яких  надавалися 

 психолого-педагогічні рекомендацій, поради з актуальних для батьків 

питань. Індивідуальні консультації проводилися за бажанням батьків.  

Бесіду використовували у процесі проведення педагогічного 

експерименту з метою попередження конфліктних ситуацій між окремими 

дітьми, педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу з 
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батьками. Використовували бесіду в роботі з батьками, результати якої 

нікому не повідомлялися, якщо хтось із учасників бесіди цього не хотів. У 

бесіді психолог чи педагог більше слухав, а не захоплювався повчаннями та 

порадами. 

Результатом  змістово-діяльнісного етапу технології організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками є сформованість змістового й діяльнісного критеріїв формуваня 

педагогічної культури батьків. 

Підтвердженням цього є зростання кількості батьків, які виявили 

значно більший обсяг знань (в ЕГ приріст становив 29,4%, а в КГ – 5,3%). 

Стосовно культурологічних засвоєних знань отримані результати свідчили 

про те, що кількість батьків із високим рівнем сформованості знань у ЕГ 

зросла з 2,0% до 34,3%, а в КГ – з 2,1%  до 7,0%, приріст кількості батьків з 

середнім рівнем сформованості знань становив 30,8% в ЕГ і лише 23,8% у 

КГ. Значно зменшилась кількість батьків, які виявили низький рівень 

сформованості знань: 1,5% в ЕГ і 32,5% у КГ. Також значно зросла 

кількість батьків, які чітко встановлюють причинно-наслідкові зв’язки, 

роблять висновки (ЕГ – 4,3%, КГ – 1%), відповідно, зменшилась кількість 

батьків, які роблять часткові висновки та поверхневі узагальнення, при 

цьому не акцентуючи уваги на причинно-наслідкових звязках (ЕГ – 7,2%, 

КГ – 3,3%).  

Важливим напрямом організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками було залучення їх до 

проектів, у яких вони брали участі разом зі своїми дітьми.  

Ще однією з дуже цікавих форм організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками були 

батьківські читання. 

Батьківські вечори – форма роботи, що прекрасно згуртовував 

педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу з батьками. 
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Батьківські вечори проводилися у класі декілька разів на рік без 

присутності учнів, аби батьки мали можливість поділитися своїми думками. 

Ще одна із дискусійних форм організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками – це 

батьківські ринги. Вони готувалися нами у вигляді відповідей на запитання 

з педагогічних проблем. Запитання обирали батьки. Експериментаторами в 

батьківських рингах виступали учні. 

У процесі проведення педагогічного експерименту було з’ясовано, що 

у кожному загальноосвітньому навчальному закладі, де проводилася 

експериментальна робота, та кожному класі виділялася частина батьків, які 

дуже серйозно ставилися до цього процесу [7; 10; 12]. 

Ця зацікавленість батьків у взаємодії зі школою проявлялася через 

їхню активну участь. Тому нами, в аспекті зазначеної проблеми, було 

проаналізовано, яких саме практичних навичок не вистачає сучасним 

батькам?  

Отже, після проведення формувального етапу педагогічного 

експерименту (контрольний етап педагогічного експерименту) в ЕГ 

спостерігається значний приріст високого рівня сформованості умінь щодо 

вирішення конфліктів і проблем  (з 0% до 28,8%), комунікативних умінь (з 

0% до 27,5%), розвиток здатності до роботи в колективі (з 2,8% до 30,8%), 

при цьому значно зменшився відсоток низького рівня сформованості 

зазначених умінь: умінь вирішення конфліктів і проблем  – на 59,8%, 

комунікативних умінь – на 50,0%, організаторських – на 53,9%, розвиток 

здатності до роботи в колективі – на 49,1%. Зміни в КГ несуттєві, хоча 

також відбулися, відсоток низького рівня зменшився відповідно за групами 

вмінь таким чином: умінь вирішення конфліктів і проблем (13,2%), 

комунікативних умінь (13,1%), організаторських (23%), розвиток здатності 

до роботи в колективі (16%). 
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Рефлексійно-корегувальний етап технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками був спрямований на:  

• поглиблення, узагальнення й систематизацію, творче застосування 

психолого-педагогічних і культурологічних знань батьків;  

• вдосконалення системи визначених умінь, вироблених на 

попередніх етапах;  

• формування стійкої рефлексійної позиції батьків.  

Так, з метою формування стійкої рефлексійної позиції батьків на 

рефлексійно-корегувальному етапі стимулювали батьків до підведення 

підсумків, здійснення рефлексії – релексивного осмислення дійсності 

(чіткого установлення причинно-наслідкових зв’язків, підсумування 

основних проблем на шляху формуваня педагогічної культури батьків).  

На рефлексійно-корегувальному етапі технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками було реалізовано третю педагогічну умову – формування 

педагогічної культури батьків шляхом усвідомлення ними потреби у 

самопізнанні, аналізі й адекватній оцінці як учасників взаємодії навчально-

виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.  

Так, по-перше, батьки ставали здатними до свідомого творення й 

удосконалення власної особистості – характеризувалися стійким прагненням 

до поглиблення психолого-педагогічних та культурологічних знань та вмінь 

(зокрема, комунікативних) для здійснення ефективного дієвого впливу на 

систему цінностей та мотивів, переконання, волю.  

По-друге, батьки експериментальної групи брали активну участь у 

творчій, науково-дослідницькій діяльності з метою творчого вирішення 

актуальних педагогічних проблем. Причому такі батьки не лише самі брали 

участь у такій діяльності, а й залучали до неї інших.   
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Крім того, на рефлексійно-корегувальному  етапі  технології організації 

взаємодії батьки не лише брали активну участь у спільній діяльності, але й 

самостійно ініціювали, розробляли і реалізували власні проекти та програми 

спільної діяльності.  

Отже, упродовж  реалізації  рефлексійно-корегувального етапу 

розвивались якості батьків як: рефлексія, самостійність, формувалася 

здатність здійснювати рефлексію і самооцінку власної діяльності. 

Ураховуючи необхідність формування педагогічної культури батьків 

як необхідної складової ефективної організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками, нами було 

розроблено комплекс тренінгових занять, об’єднаних спільною темою 

«Формування педагогічної культури батьків», що призначений для батьків. 

Основними завданнями розробленого комплексу є:  

 обґрунтувати необхідність та важливість формування педагогічної 

культури батьків як необхідної складової ефективної організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками;  

 розкрити функціональні та педагогічні можливості навчального 

тренінгу; 

 визначити чинники, які впливають на формування педагогічної 

культури батьків. 

Розроблена система тренінгових занять передбачала:  

1) формування розуміння вимог, які висуваються до батьків у 

сучасних умовах; 

2) ознайомлення із педагогічними та функціональними можливостями 

навчальних тренінгів;  

3) формування знань та умінь щодо педагогічної культури батьків, яка 

є складовою ефективної організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками [8; 9]. 
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Взаємодія між учасниками навчального тренінгу будувалася із 

дотриманням таких принципів: максимальної активності учасників; «зараз і 

тут»; активної дослідницької позиції; персоніфікації висловлювань; 

партнерського спілкування; реалістичності (максимальної вірогідності 

інформації); зворотного зв’язку; корекції (О. Аверін [2], Г. Пономарьова 

[28, с. 23-24] та інші).  

Аналіз результатів роботи дозволив визначити: 

• рівні сформованості педагогічної культури батьків;  

• психологічний клімат сім'ї, який створює сприятливе/несприятливе 

середовище для емоційного розвитку дитини;  

• готовність/неготовність батьків до взаємодії [8; 9; 29; 35]. 

Педагогічну культуру батьків визначали за такими показниками: 

• сформованість мотивів спільної діяльності та соціально значущих 

цінностей; 

• позитивна  установка  на  взаємодію; 

• потреба  в  педагогічному спілкуванні; 

• повнота і ґрунтовність психолого-педагогічних і загальнокультурних 

знань; 

• уміння вирішувати  конфлікти  і проблеми; 

• комунікативні уміння; 

• організаторські уміння; 

• розвиток здатності до роботи в колективі; 

• здатність до самопізнання і саморозвитку; 

• сформованість виявлення емпатії.  

За цим показником було визначено три типи сімей: з високим, 

середнім і низьким рівнем сформованості педагогічної культури [10; 11; 

12]. 

Для реалізації основних завдань, ми застосовували такі методи як:  

• спостереження; 
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• опитування;  

• бесіда; 

• інтерв’ю;  

• анкетування; 

• психолого-педагогічне обстеження сім’ї; 

• аналіз продуктів діяльності; 

• моделювання; 

• тестування; 

• метод узагальнення незалежних характеристик [7]. 

Зокрема, було встановлено, що не дали відповіді на питання: що таке 

педагогічна культура – 78 % опитаних, які форми та методи взаємодії при 

спілкуванні зі своїми дітьми використовують у процесі виховання – 69%. 

Узагальнення результатів проведеного анкетування дало підстави для 

висновку, що більшість опитуваних не має достатньої поінформованості з 

основ педагогічної культури батьків. 78% респондентів вважає, що 

організацією взаємодії між сім’єю та загальноосвітнім навчальним закладом 

мають займатися директори шкіл, завучі, адміністрація та вчителі, лише 

18% батьків вважає, що кожен із батьків повинен уміти це робити.  

З батьками, які увійшли до експериментальної групи (ЕГ) були 

проведені такі форми роботи, як: засідання університету родинного 

виховання, круглий стіл «Як допомогти дітям учитися», консиліум «Дитина 

повинна рости здоровою», семінар «Методи виховання в сім’ї», 

батьківсько-педагогічна конференція «Роль книги й читання у Вашому 

домі», круглий стіл «Особливості виховання дітей у родині» тощо, що 

сприяли формування педагогічної культури батьків шляхом усвідомлення 

ними потреби у самопізнанні, аналізі й адекватній оцінці як учасників 

взаємодії навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального 

закладу 

Сформованість зазначених якостей характеризується суттєвими 
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змінами. Так, до експерименту в ЕГ високий рівень рефлексії було 

зафіксовано лише у 34,5% батьків, після експерименту – 68,4%, у КГ до 

експерименту – 33,2% батьків, після – 41,3% досліджуваних. Що стосується 

сформованості виявлення емпатії, то приріст її в ЕГ становив 20,3%, а в КГ 

– 3,8%. Також цей етап технології передбачав здійснення самоаналізу та 

самооцінки. 

Результатом рефлексійно-корегувального етапу технології організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками є сформованість особистісно-оцінного критерію формуваня 

педагогічної культури батьків.  

На контрольному етапі педагогічного експерименту здійснено аналіз 

результатів перевірки ефективності розробленої технології організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками. 
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3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Із метою оцінювання результатів експериментальної роботи з 

перевірки ефективності технології організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками на 

контрольному етапі педагогічного експерименту проводилось  визначення 

рівнів формуваня педагогічної культури батьків, їх узагальнення та 

статистична обробка даних. 

У експериментальній і контрольній групах заміри щодо формуваня 

педагогічної культури батьків  було зроблено на початку та наприкінці 

експерименту, а також здійснювалися проміжні зрізи, що дало змогу отримати 

додаткову інформацію щодо ефективності експериментальної роботи. 

Досягнення мети контрольного етапу педагогічного експерименту 

потребувало вирішення таких завдань:  

• визначення динаміки рівнів дослідження формуваня педагогічної 

культури батьків експериментальної і контрольної груп, що відстежувалися 

і вимірялися за допомогою моніторингового інструментарію на основі 

обґрунтованих критеріїв і показників формуваня педагогічної культури 

батьків;  

• здійснення якісного аналізу змін у рівнях критеріїв формуваня 

педагогічної культури батьків; 

• визначення ефективності окремих засобів та комплексу програмно-

змістового й науково-методичного забезпечення технології організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками.  

Узагальнені результати визначення рівнів дослідження формуваня 

педагогічної культури батьків експериментальної та контрольної груп за 

всіма критеріями і показниками подано в таблицях 3.6–3.9.  
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Отримані експериментальні дані засвідчують, що впровадження 

технології організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками сприяло істотним змінам у рівнях 

формуваня педагогічної культури батьків в експериментальній групі. 

Зрушення щодо формуваня педагогічної культури батьків у групі КГ також 

наявні, але вони є значно меншими порівняно з експериментальною.  

Проаналізуємо зміни, що відбулися при вимірюванні критеріїв 

дослідження формуваня педагогічної культури батьків експериментальної 

групи, зокрема у світоглядному критерії (див. табл. 3.6).  

При повторній діагностиці (контрольний етап педагогічного 

експерименту) батьки виявили позитивні зміни за всіма показниками 

світоглядного критерію.  

Так, на початку експерименту (див. табл. 3.2, констатувальний етап) у 

процесі діагностики критерію формуваня педагогічної культури батьків 

виявлено, що батьки, на початок проведення педагогічного експерименту не 

мають потреби у педагогічному спілкуванні та мають низький (ЕГ – 56,5%, 

КГ – 62,6%), середній (ЕГ – 39,1%, КГ – 33,3%) та високий (ЕГ – 34,9%, КГ 

– 8,6%) рівні  формуваня педагогічної культури батьків.  

Після проведення формувального етапу педагогічного експерименту, 

аналіз отриманих даних таблиць 3.2 та 3.6 свідчить про наявність суттєвого 

приросту високого рівня мотивації до спільної діяльності (+37,1%  у батьків 

ЕГ, що характеризується стійкою мотивацією до її здійснення на підґрунті 

глибокого усвідомлення батьками організації взаємодії з педагогічним 

колективом загальноосвітнього навчального закладу.  

Якісний аналіз проведеного анкетування свідчить про зміну й 

розширення діапазону мотивів батьків, а саме сформованість позитивної 

установки на взаємодію.  

 

 

 



167 

 

Таблиця 3.6 

Результати контрольного етапу педагогічного експерименту щодо 

формування педагогічної культури батьків (за світоглядним 

критерієм) 

К
р

и
те

р
ій

 

Показники та рівні 

формуваня педагогічної 

культури батьків 

ЕГ (542 особи) 
 

КГ (243 особи) 

% 
Абсолют

ні дані 
% 

Абсолют

ні дані 

1 2 4 5 6 7 

С
в
іт

о
гл

я
д

н
и

й
  

1. Сформованість 

мотивів спільної 

діяльності: 

• високий рівень 

39,1 212 8,2 20 

• середній рівень 53,0 287 41,6 101 

• низький рівень 7,9 43 50,2 122 

2. Сформованість 

соціально значущих 

цінностей: 

• високий рівень 

 

 

 

34,9 

 

 

 

189 

 

 

 

8,6 

 

 

 

21 

 

• середній рівень 
56,7 307 54,3 132 

• низький рівень 

8,4 46 37,1 90 

3. Сформованість  

позитивної  установки  

на  взаємодію: 

• високий рівень 

31,6 171 9,9 24 

• середній рівень 58,1 315 55,1 134 

• низький рівень 10,3 56 35,0 85 

4. Сформованість  

потреби  в  

педагогічному  

спілкуванні: 

• високий рівень 

29,9 162 5,3 13 

 • середній рівень 60,3 327 49,8 121 

 • низький рівень 9,8 53 44,9 109 
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Діагностика стану формуваня педагогічної культури батьків 

змістового критерію (див. табл. 3.3) на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту засвідчила, що батьки мають низький (ЕГ – 

66,8%, КГ – 64,2%), середній (ЕГ – 31,0, КГ – 33,3%), високий (ЕГ – 2,2%, 

КГ – 2,5%) рівні сформованості психолого-педагогічних та 

культурологічних знань.  

 

Таблиця 3.7 

Результати контрольного етапу педагогічного експерименту щодо 

формування педагогічної культури батьків (за змістовим критерієм) 

К
р

и
те

р
ій

 Показники та рівні 

формуваня педагогічної 

культури батьків 

ЕГ (542 особи) 

 

КГ (243 особи) 

 

% 
Абсолют

ні дані 
% 

Абсолют

ні дані 

1 2 4 5 6 7 

З
м

іс
то

в
и

й
 

1. Повнота і 

ґрунтовність психолого-

педагогічних знань: 

• високий рівень 
31,6 171 7,8 19 

• середній рівень 64,7 351 56,0 136 

• низький рівень 3,7 20 36,2 88 

2. Повнота і 

ґрунтовність 

загальнокультурних 

знань: 

• високий рівень 

34,3 186 7,0 17 

• середній рівень 64,2 348 60,5 147 

• низький рівень 1,5 8 32,5 79 

 

 

Результати діагностики цього ж критерію формуваня педагогічної 

культури батьків на контрольному етапі педагогічного експеримента 

(див. табл. 3.7) засвідчили, що батьки мають низький (ЕГ – 3,7%, КГ – 
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36,2%), середній (ЕГ – 64,7%, КГ – 56,0%) та високий (ЕГ – 31,6%, КГ – 

7,8%) рівні психолого-педагогічних знань, необхідних батькам для взаємодії 

з педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу. Отже, 

як видно з отриманих результатів дослідження, різниця між 

експериментальною і контрольною групами є істотною на користь батьків 

експериментальної групи. 

Аналіз отриманих даних таблиць 3.3 та 3.7 свідчить про наявність 

суттєвого приросту високого рівня сформованості показника 

культурологічних знань (+32,3%  у батьків експериментальної групи – це 

пояснюємо тим, що у процесі проведення педагогічного експерименту на 

формувальному етапі був упроваджений тренінг, який дозволив поглибити 

знанння батьків з досліджуваної проблеми. 

Також вважаємо, що такі значні результати в ЕГ були досягнуті тому, 

що метою тренінгу було здійснити аналіз науково-теоретичного підґрунтя 

проблеми взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками, забезпечити засвоєння ними поняття про 

суть взаємодії, визначити роль взаємодії взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками у навчально-виховному 

процесі. 

Контрольний зріз після проведення формувального етапу 

педагогічного експерименту дозволив виявити лише у 1,5% батьків ЕГ 

низький рівень показника культурологічних знань, а в КГ він становить 

32,5%, тобто констатуємо істотну різницю в результатах між 

досліджуваними групами. 

Проаналізуємо зміни сформованості відповідних умінь у батьків на 

контрольному етапі педагогічного експерименту, що характеризують 

формування педагогічної культури батьків (див. табл. 3.8).  

Аналіз наведених даних дає підстави свідчити про значне зростання 

кількості батьків експериментальної групи із високим і середнім рівнем 
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сформованості  умінь вирішення конфліктів і проблем й відповідне 

зменшення кількості батьків з низьким рівнем указаних умінь.  

 

Таблиця 3.8 

Результати контрольного етапу педагогічного експерименту щодо 

формування педагогічної культури батьків (за діяльнісним критерієм) 

 

  

 

 

К
р

и
те

р
ій

 Показники та рівні  

формуваня педагогічної 

культури батьків 

ЕГ (542 особи) 

 

КГ (243 особи) 

 

% 
Абсолют

ні дані 
% 

Абсолют

ні дані 

1 2 4 5 6 7 

Д
ія

л
ьн

іс
н

и
й

  

1.  Сформованість  

умінь  щодо  вирішення  

конфліктів  і  

проблем : 

• високий рівень 

28,8 156 4,1 10 

•середній рівень 63,1 342 41,6 101 

• низький рівень 8,1 44 54,3 132 

2.  Сформованість 

комунікативних умінь : 

• високий рівень  

27,5 149 3,7 9 

• середній рівень 60,9 330 44,8 109 

• низький рівень 11,6 63 51,5 125 

3.  Сформованість 

організаторських умінь : 

• високий рівень 

33,6 182 7,0 17 

• середній рівень 59,8 324 53,9 131 

• низький рівень 6,6 36 39,1 95 

4.  Розвиток здатності 

до роботи в колективі : 

• високий рівень 

23,8 129 5,4 13 

 • середній рівень 66,2 359 40,3 98 

• низький рівень 10,0 54 54,3 132 
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Особливо слід звернути увагу на те, що оволодіння батьками 

комунікативними й організаторськими вміннями, котрі відображають здатність 

батьків встановлювати продуктивну взаємодію, спроможність переконувати, 

організовувати доцільну активність, спонукати до діяльності, сприяти 

формуванню в них здатності до взаємодії, як наслідок, підвищують 

ефективність навчально-виховного процесу та рівень знань учнів), найбільшою 

мірою відбувається в процесі активної діяльності, що надає можливість 

здобути відповідний досвід. 

Це підтверджується значним зростанням високого рівня сформованості 

означених умінь в експериментальній групі (приріст показника 

комунікативних умінь  +31,2%; організаторських ‒ +28,8%), тобто значно 

зросла кількість батьків, які демонструють зазначені вміння на високому рівні.  

Таблиця 3.9 

Результати контрольного етапу педагогічного експерименту 

перевірки щодо формування педагогічної культури батьків (за 

особистісно-оцінним критерієм) 

 

К
р

и
те

р
ій

 Показники та рівні  

формуваня педагогічної 

культури батьків 

ЕГ (542 особи) 

 

КГ (243 особи) 

 

% 
Абсолют

ні дані 
% 

Абсолют

ні дані 

1 2 4 5 6 7 

О
со

б
и

ст
іс

н
о

-о
ц

ін
н

и
й

 

1.  Сформованість 

здатності до 

самопізнання і 

саморозвитку  : 

• високий рівень 

21,6 117 5,0 12 

• середній рівень 67,2 364 58,0 141 

• низький рівень 11,2 61 37,0 90 

2.  Сформованість 

виявлення емпатії : 

• високий рівень 

20,1 109 3,3 8 

• середній рівень  66,4 360 58,0 141 

 • низький рівень 13,5 73 38,7 94 
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Таблиця 3.10 

Узагальнені результати експериментальної роботи (у %) 
К

р
и

те
р
ії

 

 

 

Показники 

 

Р
ів

н
і 

ЕГ (542 особи) 
КГ (243 особи) 

 

Н
а 

п
о

ч
ат

о
к
 

ек
сп

ер
и

-

м
ен

ту
 

Н
а 

к
ін

ец
ь 

ек
сп

ер
и

-

м
ен

ту
 

При-

ріст 
І зріз 

ІІ 

зріз 

При-

ріст 

 

С
в
іт

о
гл

я
д

н
и

й
 

Сформованість 

мотивів спільної 

діяльності 

В 2,0 39,1 +37,1 2,5 8,2 +5,7 

С 31,9 53,0 +21,1 32,1 41,6 +9,5 

Н 66,1 7,9 -58,2 65,4 50,2 -15,2 

Сформованість 

соціально значущих 

цінностей 

В 4,4 34,9 +30,5 4,1 8,6 +4,5 

С 39,1 56,7 +17,6 33,3 54,3 +21,0 

Н 56,5 8,4 -48,1 62,6 37,1 -25,5 

Сформованість  

позитивної  установки  

на  взаємодію 

В 4,1 31,6 +27,5 4,5 9,9 +5,4 

С 35,2 58,1 +22,9 34,2 55,1 +20,9 

 

Н 
60,7 10,3 -50,4 61,3 35,0 -26,3 

Сформованість  

потреби  в  

педагогічному  

спілкуванні 

В 1,7 29,9 +28,2 2,1 5,3 +3,2 

С 27,9 60,3 +32,4 28,0 49,8 +21,8 

Н 70,4 9,8 -60,6 69,9 44,9 -25,0 

З
м

іс
то

в
и

й
  

Повнота і ґрунтовність 

психолого-

педагогічних знань 

В 2,2 31,6 +29,4 2,5 7,8 +5,3 

С 31,0 64,7 +33,7 33,3 56,0 +22,7 

Н 66,8 3,7 -63,1 64,2 36,2 -28,0 

Повнота і ґрунтовність 

загальнокультурних 

знань 

В 2,0 34,3 +32,3 2,1 7,0 +4,9 

С 33,4 64,2 +30,8 36,6 60,5 +23,9 

Н 64,6 1,5 -63,1 61,3 32,5 -28,8 
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продовження табл. 3.10 
Д

ія
л
ьн

іс
н

и
й

 
Сформованість  умінь  

щодо  вирішення  

конфліктів  і 

проблем 

В - 28,8 +28,8 - 4,1 +4,1 

С 

 
32,1 63,1 +31,0 32,5 41,6 +9,1 

Н 67,9 8,1 -59,8 67,5 54,3 -13,2 

Сформованість 

комунікативних умінь 

В - 27,5 +27,5 - 3,7 +3,7 

С 38,4 60,9 +22,5 35,4 44,8 +9,4 

Н 61,6 11,6 -50,0 64,6 51,5 -13,1 

Сформованість 

організаторських 

умінь 

В 2,4 33,6 +31,2 2,1 7,0 +4,9 

С 

 
37,1 59,8 +22,7 35,8 53,9 +18,1 

Н 60,5 6,6 -53,9 62,1 39,1 -23,0 

Розвиток здатності до 

роботи в колективі 

В 1,7 23,8 +22,1 1,7 5,4 3,7 

С 29,2 66,2 +37,0 30,9 40,3 +9,4 

Н 69,1 10,0 -59,1 67,4 54,3 -13,1 

О
со

б
и

ст
іс

н
о

-о
ц

ін
н

и
й

 

Сформованість 

здатності до 

самопізнання і 

саморозвитку   

В 1,3 21,6 +20,3 1,2 5,0 +3,8 

С 

 
42,4 67,2 +24,8 40,3 58,0 17,7 

Н 56,3 11,2 -45,1 58,5 37,0 -21,5 

Сформованість 

виявлення емпатії 

В 

 
- 20,1 +20,1 - 3,3 +3,3 

С 

 
32,9 66,4 +33,5 32,9 58,0 +25,1 

Н 67,1 13,5 -53,6 67,1 38,7 -28,4 

  

Проаналізуємо також зрушення, які відбулися з особистісно-оцінним 

критерієм формуваня педагогічної культури батьків на контрольному етапі 

педагогічого експерименту, зокрема у характері здатності здійснювати 

батьками рефлексію і самооцінку спільної діяльності (див. табл. 3.9). 
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Аналіз даних, отриманих на основі педагогічного спостереження за 

батькамив різних видах співпраці, експертного оцінювання, індивідуальних 

бесід з батьками дає підстави свідчити про суттєве зростання стійкого вияву в 

батьків гуманістичної спрямованості, відповідальності, креативності, 

ініціативності, комунікативності). 

 Батьки експериментальної групи навчилися усвідомлювати, що кожна 

людина відповідальна за те, що з нею відбувається, з її дитиною,  результати її 

життя значною мірою залежать від її дій і вчинків.  

Про формуваня педагогічної культури батьків свідчили також вислови 

батьків про розуміння ними того, що всі види спільної діяльності мають 

насамперед сприяти розвитку особистості, її сходженню на вищий рівень 

розвитку – духовно-творчий, ціннісний. 

Відзначимо, що особливо значущі зміни у характері вияву здатності 

здійснювати рефлексію і самооцінку спільної діяльності щодо 

самовдосконалення особистісних якостей (гуманістична спрямованість, 

відповідальність, креативність, ініціативність, комунікативність) 

зафіксовано в експериментальній групі приріст високого рівня становить 

+20,1%). Зазначене підтверджує те, що будь-які якості найкращим чином 

розвиваються через спільну діяльність, спрямовану на пошук способів 

розвитку означених якостей у інших людей. 

Таким чином, ми отримали дані розподілу батьків за рівнями 

формуваня педагогічної культури батьків на початку педагогічного 

експерименту, які узагальнили на рисунках 3.1 та 3.2. 
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40,7%

49,4%

9,9%

Високий

Середній

Низький

 

Рис. 3.1 Рівні формування педагогічної культури батьків и в ЕГ до проведення 

педагогічного експерименту. 

20,2%

59,3%

20,5% Високий

Середній

Низький

 

Рис. 3.2 Рівні формування педагогічної культури батьків у ЕГ після проведення 

педагогічного експерименту. 

 

Рисунки 3.1 та 3.2 наочно демонструють істотні зрушення за всіма 

рівнями, що відбулися в експериментальній групі під час проведення 

педагогічного експерименту. Наведені діаграми ілюструють зміни і у 

контрольній групі. 

9,5%

49,3%

41,2%

Високий

Середній

Низький

 

Рис. 3.3 Рівні формування педагогічної культури батьків у КГ (констатувальний 

зріз). 
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38,1%

51,0%

10,9%

Високий

Середній

Низький

 

Рис. 3.4 Рівні формування педагогічної культури батьків у КГ (контрольний зріз). 

 

Як бачимо з рисунків 3.3 та 3.4, у контрольній групі зміни за всіма 

рівнями відбулися незначні. 

Для перевірки вірогідності отриманих результатів й визначення 

статистичної значущості змін у рівнях формуваня педагогічної культури 

батьків було здійснено кількісний аналіз одержаних результатів за 

методикою М. Грабаря і К. Краснянської [17] за допомогою 

непараметричних методів математичної статистики із застосуванням 

критерію Пірсона
2  (хі-квадрат).  

Перевірка гіпотези дослідження за допомогою критерію 2  дає змогу 

підрахувати значення статистики критерію Т за формулою: 
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де: n1 і n2 – обсяги двох вибірок із двох сукупностей; 

 С – кількість категорій;  

Qij – значення елементів таблиці, що вказує кількість елементів j-тої 

вибірки, які відносяться до i-тої категорії. 

Для педагогічних досліджень рівень значущості α приймають за 

п’ятивідсотковий, тобто прийнятий рівень значущості α=0,05 [17].  

Тоді значення Т, отримане на підставі експериментальних даних, 

порівнюється з критичним значенням статистики Тк, яке визначається за 

таблицею «Критичних значень статистики, що мають розподіл χ2 з 

кількістю ступенів свободи υ, для рівнів значущості α» де  = С – 1 = 3 – 1 = 

2, критичне значення Тк = 5,991 [17, с. 130].  
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При виконанні нерівності Т > Тк нульова гіпотеза відхиляється на 

рівні α і застосовується альтернативна. 

У педагогічних дослідженнях використовують нульову гіпотезу (Но) 

та  альтернативну (Н1). 

 Для критерію 2  нульова гіпотеза має вигляд: Но : p1i = p2i, а 

альтернативна: Н1 : p1i ≠ p2i. 

Для застосування критерію 2  необхідно дотримуватися таких 

основних вимог: 

  обидві вибірки випадкові; 

  вибірки незалежні між собою; 

  шкала вимірювань повинна мати декілька (С) категорій.  

Згідно з цими вимогами вибірки, до яких увійшли групи батьків, 

випадкові та незалежні.  

Вимірювані властивості – це рівень формуваня педагогічної культури 

батьків, що вимірювалися за шкалою порядку, яка мала три категорії й 

відповідала визначеним трьом рівням формуваня педагогічної культури 

батьків – високому, середньому, низькому. 

Для розрахунків вірогідності результатів, одержаних на початку 

експерименту й після нього, застосовувалися не відсоткові, а абсолютні дані 

(таблиця 3.10).  

Таблиця 3.10 

Узагальнені результати формувального етапу педагогічного 

експерименту (абсол. дані) 

Рівні формуваня 

педагогічної 

культури батьків 

ЕГ (542 особи) КГ (243 особи) 

Констат. 

етап 

Контр. 

Етап 

До експер. Після 

експер. 

Високий 12 171 6 19 

Середній 168 351 81 136 

Низький 362 20 156 88 
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Для перевірки вірогідності даних експерименту були складені таблиці 

2х3, де 2 – кількість вибірок (вибірка до й вибірка після експерименту), 3 – 

це кількість рівнів (високий, середній, низький) (таблиці 3.11-3.12). 

Аналіз таблиці 3.10 свідчить про наявність кількісних змін значень 

для всіх трьох рівнів, а тому згідно з таблицею критичних значень 

статистики [17]. 

Таблиця 3.11 

Розподіл показників формування педагогічної культури батьків за 

рівнями в ЕГ (підрахунок статистики критерію 2 за таблицею 3.10) 

Вибірка  

Категорія 1 

(високий рівень) 

Категорія 2 

(середній рівень) 

Категорія 3 

(низький рівень) 

Констатувальний 

етап 

Q11 = 12 Q12 =168 Q13 = 362 

Контрольний етап Q21 =171 Q22 = 351 Q23 = 20 

 

 

Проведемо обчислення статистики критерію 2 результатів організації 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками в ЕГ і в КГ (таблиці 3.11-3.12).  

 

Таблиця 3.12 

Розподіл показників формування педагогічної культури батьків за 

рівнями в КГ (підрахунок статистики критерію 2 за таблицею 3.10) 

Вибірка  
Категорія 1 

(високий рівень) 

Категорія 2 

(середній рівень) 

Категорія 3 

(низький рівень) 

Констатувальний 

етап 

Q11 = 6 Q12 = 81 Q13 = 156 

Контрольний етап Q21 = 19 Q22 = 136 Q23 = 88 

 

Обчислимо статистику критерію 2 результатів рівнів формуваня 

педагогічної культури батьків. При підстановці у формулу відповідних 

значень отримуємо 76,63T , що Т = 63,76 > Тк  = 5,991 – критичного 
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значення статистики 2 з двома ступенями свободи для рівня значимості 

=0,05. Згідно з правилом прийняття рішення отриманий результат дає 

підстави для відхилення нульової гіпотези, тобто проведена 

експериментальна робота з батьками ЕГ сприяла їхньому формуваня 

педагогічної культури батьків. Відповідно до статистичних підрахунків 

зміни в рівнях сформованості є статистично значущими, тобто вірогідними.  

Тн > Тк, 63,76 > 5,991 – результат вірогідний. 

Результати статистичної обробки експериментальних даних із 

застосуванням критерію Пірсона засвідчили наявність статистично 

значущих змін в експериментальній групі батьків. Отже, підтверджено 

правильність висунутої гіпотези й доцільність застосування розробленої і 

впровадженої технології організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками.  

Відтак розроблена технологія організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками є 

ефективною й може бути запропонована для впровадження в навчально-

виховний процес школи. 

Отже, статистично перевірені результати контрольного зрізу засвідчили 

значне підвищення рівня формуваня педагогічної культури батьків  

експериментальної групи внаслідок впровадження комплексу форм, методів та 

засобів програмно-змістового й навчально-методичного забезпечення 

теоретично обґрунтованої й експериментально перевіреної технології 

організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками. Отримані дані є підставою для твердження 

про перспективність, логічну доцільність та ефективність її впровадження 

для формуваня педагогічної культури батьків. 
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Висновки до розділу 3 

 

До складу експериментальної та контрольної груп увійшли батьки, із 

яких було сформовано одну експериментальну групу (ЕГ), що налічувала 

542 особи, та контрольну групу (КГ), до якої увійшло 243 особи. Зазначимо, 

що  члени педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

– це фахівці, які мають високий рівень педагогічної культури, а їхні 

професійні компетенції спрямовані на зростання ефективності освітнього 

процесу. 

Статистична обробка отриманих даних упродовж проведення  

констатувального етапу педагогічного експерименту засвідчила, що 

загальний стан сформованості педагогічної культури батьків знаходиться 

переважно на низькому і середньому рівнях (відповідно у 58,3% і 37,5% 

осіб) і лише у незначної частини батьків (4,2%) – на високому рівні, що 

підтвердило актуальність і доцільність дослідження.  

Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав перевірку 

розробленої технології організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками.  

Реалізацію мотиваційно-ціннісного етапу технології було спрямовано 

на: вивчення сімей учнів, їхнього виховного потенціалу (структура сім’ї, 

матеріальний добробут, гуманістична спрямованість, сімейні відносини, 

традиції); розвиток бажання батьків до виховання дітей, усвідомлення ними 

важливості відповідальності батьківства; залучення батьків, усіх дорослих 

членів родини, до освітнього процесу як рівноправних учасників (перша 

педагогічна умова). 

З метою сформованості потреби батьків до взаємодії, установлення 

контакту з ними та ознайомити з актуальними питаннями виховання, 

проводилися батьківські лекторії («Особливості розвитку дітей молодшого 

шкільного віку», «Вчимо дитину турбуватися про оточення», «Виховуємо 
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любов до природи», «Виховуємо доброту і чуйність», «Перші духовні 

потреби: Чому вони так важливі?», «Що і як читати дітям?», «Батьки і 

закон»). Ця форма роботи проводилася для того, щоб установити контакт з 

батьками, озброїти їх необхідними знаннями, ознайомити з актуальними 

питаннями виховання. 

 У процесі дослідження виявлено напрями організації  взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками: залучення батьків до керівництва пошуковою роботою 

(підготовка до спільних проектів, керівництво гурткової роботи тощо); 

проведенні просвітницької роботи з батьками; залученні батьків до 

організації працедіяльності школи для підвищення її успішності. 

Із батьками молодших школярів проводили бесіди за такими темами: 

«Від чого залежить розвиток дитини?», «Показники розумового розвитку 

учня молодших класів», «Як допомогти дітям вчитися?», «Здоров’я Вашої 

дитини», «Спілкування дітей», «Про культуру поведінки», «Як виховати 

любов до праці», «Родина і спорт», «Мікроклімат родини», «Про сімейну 

демократію», «Перші кроки до творчості», «Беручи до уваги здібності», 

«Абетка харчування», «Батьки й шкільні оцінки», «Виховання моральних 

почуттів». 

Одним із методів роботи з батьками був метод незавершеної 

пропозиції, де учасникам пропонувалося у швидкому темпі завершити 

фрази: «У школі, де вчиться моя дитина, мені подобається…», «У школі, де 

вчиться моя дитина, мене турбує…», «Коли мені необхідно прийняти 

правильне рішення в питаннях виховання, я …», «Мені хотілося б 

поговорити з учителем про…», «У моїй дитині мене турбує …», «Якби я 

був на місці вчителя, то…». Проведений аналіз відповідей на поставлені 

запитання надавав можливість підготувати рекомендації, поради для 

батьків, які сприятимуть їхній зацікавленості та мотивуванню до взаємодії. 
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На змістово-діяльнісному етапі реалізації технології 

експериментальна робота спрямовувалася на формування освітнього 

простору Нової української школи шляхом організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу та 

батьків. Цьому сприяли такі форми та методи роботи: традиційні: 

батьківські збори; батьківсько-педагогічні конференції; індивідуальні 

консультації педагога, бесіди, спільні домашні завдання, диспути тощо; 

осучаснені: круглі столи, рольові ігри, дискусійний клуб, лекторії, дні 

довіри, батьківські семінари, батьківський ринг, дні добрих справ, аукціон 

сімейної педагогіки, азбука сімейного виховання, вечори запитань і 

відповідей, батьківські читання, зокрема: діяльність шкільної громадської 

організації «Рада гімназії», традиційні календарні свята, проекти художньо-

естетичного, спортивного, патріотичного та екологічного 

напряму, волонтерські, профорієнтаційні та краєзнавчі проекти, спільні уїк-

енди, батьківські майстер-класи тощо. 

Ефективною формою організації взаємодії було проведення 

батьківських вечорів, батьківських рингів.  

На даному етапі технології організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками було 

сформовано активне освітнє середовище, створено атмосферу 

взаємодопомоги та психологічного комфорту (друга педагогічна умова).  

Рефлексійно-корегувальний етап технології організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками був спрямований на: поглиблення, узагальнення й 

систематизацію, творче застосування психолого-педагогічних і 

культурологічних знань батьків; удосконалення визначених умінь, набутих 

на попередніх етапах; формування стійкої рефлексійної позиції батьків.  

Ураховуючи необхідність формування педагогічної культури батьків 

як необхідної складової ефективної організації взаємодії педагогічного 
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колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками, нами було 

розроблено комплекс тренінгових занять, об’єднаних спільною темою 

«Формування педагогічної культури батьків», основними завданнями якого 

було: обґрунтувати необхідність та важливість формування педагогічної 

культури батьків як необхідної складової ефективної організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками; розкрити функціональні та педагогічні можливості навчального 

тренінгу; визначити чинники, які впливають на формування педагогічної 

культури батьків. 

Розроблена система тренінгових занять передбачала формування 

розуміння вимог, які висуваються до батьків у сучасних 

умовах; ознайомлення із педагогічними та функціональними можливостями 

навчальних тренінгів;  формування знань та умінь щодо педагогічної 

культури батьків, яка є складовою ефективної організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками. 

Взаємодія між учасниками навчального тренінгу будувалася із 

дотриманням таких принципів: максимальної активності учасників; «зараз і 

тут»; активної дослідницької позиції; персоніфікації висловлювань; 

партнерського спілкування; реалістичності (максимальної вірогідності 

інформації); зворотного зв’язку; корекції тощо.  

Результати контрольного зрізу засвідчили значне підвищення рівня 

сформованості педагогічної культури батьків в експериментальній групі. 

Найвищі результати зафіксовано за світоглядним критерієм, що підтвердило 

доцільність застосування технології організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками. Відтак, у 

батьків зріс обсяг знань з педагогіки, психології, фізіології дітей, медицини, 

права (в ЕГ приріст становив 29,4%, а в КГ – 5,3%). Стосовно опанованих 

загальнокультурних знань, отримані результати свідчили про те, що 
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кількість батьків із високим рівнем сформованості знань у ЕГ зросла з 2,0% 

до 34,3%, а в КГ – з 2,1%  до 7,0%, приріст кількості батьків з середнім 

рівнем сформованості цих знань становив 30,8% в ЕГ і лише 23,8% у КГ. 

Значно зменшилась кількість батьків, які виявили низький рівень 

сформованості загальнокультурних знань: 1,5% в ЕГ і 32,5% у КГ. Також 

значно зросла кількість батьків, які мають високий рівень розвитку 

здатності до роботи в колективі (ЕГ – 22,1%, КГ – 3,7%), відповідно, 

зменшилася кількість батьків у яких відсутня потреба у педагогічному 

спілкуванні (ЕГ – 66,0%, КГ – 25,0%). Слід зазначити, що сформованість 

педагогічної культури батьків сприяла зростанню ефективності освітнього 

процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Як результат, зросла 

кількість учнів, які стали переможцями МАН, олімпіад з різних предметів, 

зріс середній бал складання ЗНО тощо. 

Висновки й достовірність отриманих результатів педагогічного 

експерименту були підтверджені методами математичної статистики. 

Обробка експериментальних даних із застосуванням критерію Пірсона (2) 

засвідчила наявність статистично вагомих змін в експериментальній групі, 

що підтвердило правильність висунутої гіпотези (Тн > Тк, 21,18 > 5,991).  

Відтак, розроблена технологія організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками є 

ефективною і може бути запропонована для впровадження в освітній 

процес. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження підтвердило основні положення висунутої 

гіпотези й дало підстави для формулювання таких висновків відповідно до 

поставлених завдань: 

1. На основі аналізу наукової літератури розкрито суть понять: 

«взаємодія» –  вид стосунків або взаємин, інтегруючий чинник, 

методологічний принцип пізнання природи, людей і форму руху будь-якої 

системи; «педагогічна взаємодія» – детермінована освітня ситуація, 

опосередкована соціально-психологічними процесами, що веде до 

кількісних і якісних змін якостей і станів суб’єктів і об’єктів педагогічного 

процесу; «взаємодія педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу з батьками» – процес взаємовпливу суб’єктів один на 

одного в системі спільної особистісно-орієнтованої ціннісно-моральної 

діяльності закладу освіти, спрямованої на формування гуманістичних 

цінностей та якостей, мотивації та правил гуманної поведінки та заснованої 

на конструктивному діалозі і позитивної міжособистісної співпраці, що веде 

до якісних змін суб’єктів і об’єктів взаємодії шляхом взаєморозуміння та 

взаємодопомоги, де батьки мають розуміти логіку організації освітнього 

процесу, сприяти розвитку компетентностей своїх дітей, бачити можливості 

своєї участі в освітньому процесі.  

2. Визначено, що структура організації взаємодії педагогічного 

колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками містить такі 

компоненти: ціннісно-мотиваційний, який відображає ставлення до іншої 

людини як до вищої цінності, вияв доброти, уваги, турботи, допомоги, 

милосердя; когнітивний, пов’язаного з пізнанням іншої людини, здатністю 

зрозуміти її особливості, інтереси, потреби, помітити зміни настрою, 

емоційного стану; поведінковий, який стосується вибору адекватних 

ситуацій, способів спілкування, етичноцінних зразків поведінки та 



190 

 

рефлексійний, який сприяє усвідомленню особистістю того, як вона 

оцінюється іншими індивідами, а також здатність особистості до 

сприйняття себе з точки зору інших. Основними характеристиками 

взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу 

з батьками є: взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємовідношення, взаємні 

дії, взаємовплив, а ознаками –  спільна діяльність, спільна мета, 

координація, позитивна взаємозалежність, колаборація, активна творча 

позиція учасників, суб’єкт-суб’єктна позиція. 

3. Теоретично обґрунтовано технологію організації взаємодії 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

батьками, яка ґрунтується на методологічних підходах (системний, 

діяльнісний, особистісно зорієнтований, гуманістичний) та принципах 

(cприятливoгo oтoчeння, здoрoв’язбeрeжнocтi нaвчaння, синергії, 

oптимaльнocтi зaтрaт, взаємодовіри, дiaлoгiчнocтi, толерантності, 

дoбрoзичливocтi, конструктивності, спільної мети) і включає такі етапи: 

мотиваційно-ціннісний, який передбачає розвиток стійкої спрямованості на 

взаємодію інтересів і потреб педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу та батьків, розуміння ціннісних орієнтацій в 

організації такої взаємодії, формування інтересу, потреби та позитивного 

ставлення до проблеми організації взаємодії; змістово-діяльнісний, який 

сприяє формуванню знань батьків щодо освітнього простору Нової 

української школи шляхом оволодіння ними формами, методами та 

прийомами взаємодії; передбачає розвиток та вдосконалення умінь 

взаємодіяти; рефлексійно-корегувальний, який забезпечує формування 

рефлексивності, що полягає у здатності особистості до аналізу організації 

взаємодії, сприяє формуванню педагогічної культури батьків, підвищенню 

якості освітнього процесу загальноосвітнього навчального закладу.  

У процесі дослідження виявлено педагогічні умови, що забезпечують 

ефективне функціонування технології організації взаємодії педагогічного 
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колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками: 

гуманістична спрямованість взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками;  залучення батьків до 

формування освітнього простору Нової української школи. 

Експериментально доведено ефективність розробленої технології, 

оскільки в результаті педагогічного експерименту відбулися кількісні зміни 

показників, які показали значущі якісні перетворення у свідомості й 

поведінці батьків. Статистичним підтвердженням цього стали кількісні 

показники експериментальних груп: з 2,1% до 32,4% зросла кількість 

батьків з високим рівнем сформованості педагогічної культури (приріст – 

30,3%); з 28,7 до 61,7% (на 33,0%) збільшився індекс середнього рівня 

сформованості педагогічної культури у батьків; з 69,2 до 5,9% (на 63,3%) 

зменшилася кількість батьків з низьким рівнем сформованості педагогічної 

культури. Динаміка змін відповідних показників у контрольних групах – 

значно нижчі.  

4. Уточнено критерії (світоглядний, змістовий, діяльнісний, 

особистісно-оцінний), показники (сформованість мотивів спільної 

діяльності та соціально значущих цінностей,  позитивна  установка  на  

взаємодію,  потреба  в  педагогічному спілкуванні, повнота і ґрунтовність 

психолого-педагогічних і загальнокультурних знань, уміння вирішувати  

конфлікти  і проблеми, комунікативні уміння, організаторські уміння, 

розвиток здатності до роботи в колективі, здатність до самопізнання і 

саморозвитку, сформованість виявлення емпатії) й рівні сформованості 

педагогічної культури батьків. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної 

проблеми. Одержані теоретичні й практичні результати становлять основу 

для подальшого здійснення ґрунтовного аналізу зарубіжного досвіду  

(Фінляндія) організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками. 
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Додаток В 

 

Додаток В.1 

Анкета 

 

Шановні батьки! Питання збереження і відновлення здоров’я, 

профілактика хвороб у дітей надзвичайно важлива справа, оскільки це одне 

з головних джерел повноцінного життя, радості, успіху, щастя родини. 

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети – це допоможе нам зробити 

правильні кроки щодо збереження здоров’я дітей. 

 

1.  В яких заходах у гімназії, які сприяють покращенню здоров’я,  Ваша 

дитина  бере участь? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2.  Які спортивні секції відвідує Ваша дитина у гімназії та в інших закладах? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3.   Чи влаштовує Вас, як харчується Ваша дитина у навчальному закладі? 

_________________________________________________________________ 

 

4.  Щоб Ви хотіли змінити в системі харчування дітей у навчальному 

закладі? 

_________________________________________________________________ 

 

5.  Якому виду відпочинку надає перевагу Ваша дитина? 

а) прогулянкам, іграм на свіжому повітрі; 

б) комп’ютерним іграм; 

в) читанню художньої літератури; 

г) заняттю улюбленою справою; 

д)інше_________________________________________________________ 

6.  Вкажіть, будь ласка, Ваші пропозиції та побажання щодо поліпшення 

 організації заходів сприяючих збереженню здоров’я 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток В.2 

 

Шановні батьки! 

З метою виховання дитини, як особистості, пропонуємо  

Вам відповісти на питання анкети. Розраховуємо на вашу відвертість! 

 

1. На що педагогу варто звернути увагу в роботі з Вашою 

дитиною?________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Консультації яких фахівців щодо виховання Вашої дитини були би 

корисні___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Які  напрями у вихованні дитини Ви вважаєте пріоритетним: 

- здоровий спосіб життя; 

- духовно-моральний; 

- громадянсько-патріотичний; 

- художньо-естетичний; 

- правовий; 

- виховання культури та сімейних цінностей; 

- 

Інше_____________________________________________________________ 

 

4. Як Ви оцінюєте свої відносини з класним керівником: 

-    Задоволен(а) 

-    Частково задоволен(а) 

-     Не задоволен(а) 

 

5. З яким настроєм  Ваша дитина частіше ходить до школи? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток В.3 

 

Шановні батьки першокласника! 

 

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети. 
 

 

1. З яким настроєм Ваша дитина їде до гімназії? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Чи є в нього( неї) друзі в класі? Чи знаєте Ви про них? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Ваша дитина спокійно засинає? 

_____________________________________________________________  

4. Який у Вашої дитини апетит? 

_________________________________________________________________ 

5.  Чи скаржиться Ваша дитина на втому, біль чи нудоту?  

_________________________________________________________________ 

6. Які шкільні предмети найбільше зацікавили Вашу дитину найбільше? 

найбільше?_______________________________________________________ 

7. Чи розповідає Ваша дитина про 

гімназію?____________________________________________________   

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток В.4 

Шановні батьки п’ятикласника! 
      

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, це допоможе нам 

зробити правильні кроки щодо створення комфортних умов для Вашої 

дитини 

 

    1. Чи подобається Вашій дитині ходити до 

школи?__________________________________________ 

    2. З яким настроєм Ваша дитина повертається зі 

школи?______________________________________ 

    3. Занадто хвилюється з приводу своїх успіхів в 

школі?_______________________________________ 

    4.  Як часто дитина  скаржиться на погане самопочуття? 

______________________________________ 

    5. Скільки часу витрачає дитина на виконання домашніх завдань? 

- менше години 

- 1-2 години 

- більше 2 годин 

    6.  З якими предметами виникають 

труднощі?_________________________________________________ 

    7.Чи є у дитини бажання ділитися своїми враженнями про проведений 

день?________________________ 

 

 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток В.5 

Шановні  батьки! 

  Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети щодо традиційних 

свят у гімназії 

 

1. Які  з  традиційних свят у гімназії Вам подобаються найбільше? Вкажіть  

послідовність від найцікавішого до менш цікавого: 

-   Перший Дзвоник                                   _____ 

-  День захисника Вітчизни                      _____ 

-  Посвята у гімназисти                             _____ 

-  День «Рушника і вишиванки»               _____ 

-  «Ярмарок народів»                                 _____ 

-  День вареника                                         _____ 

-  Новорічний карнавал                             _____ 

- «Гімназія шукає таланти»                      _____ 

- «Dance Show»                                          _____ 

- « Тато, мамо я -  спортивна сім’я»        _____  

-  Останній Дзвоник                                  _____ 

 

 

2. В яких форматах свята подобаються найбільше   (традиційні 

«лінійки»,спектаклі, виставки, відео-презентації, спортивні змагання, квест 

тощо  ) 

-   Перший Дзвоник                                   ______________________ 

-   День захисника Вітчизни                       ______________________ 

-   Посвята у гімназисти                              ______________________ 

-   День «Рушника і вишиванки»               ______________________ 

-   «Ярмарок народів»                                _______________________ 

-   День вареника                                         _______________________ 
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-   Новорічний карнавал                              _______________________ 

- «Гімназія шукає таланти»                       ________________________ 

-   «Dance Show»                                          _______________________ 

- « Тато, мамо я -  спортивна сім’я»          _______________________ 

-   Останній Дзвоник                                   _______________________ 

 

3. Чи є у Вас пропозиції щодо проведення традиційних свят у 

гімназії?__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Г 

Перелік тем, корисних для поінформованості батьків,  

та джерела до них 

Тема: Значення спілкування в розвитку особистісних якостей 

дитини 

 

http://strelnik.ucoz.ru/11/batk.zbori_znachennja_spilkuvannja.doc 

http://teacher.at.ua/publ/batkivski_zbori_spilkuvannja_v_sim_ji_z_uchastj

u_ditej/22-1-0-8220 

http://uchni.com.ua/kultura/20081/index.html 

 

 

Тема: Успiшна адаптацiя першокласникiв як-умова гармонiйного 

розвитку особистостi 

 

aliona79.ucoz.net/index/dlja_vas_batki/0-9 

androsovitch.blogspot.com/p/blog-page.html 

 

 

Тема: Гарний читач починається з родини 

 

https://shcoolholidays.blogspot.com/p/blog-page_7.html 

http://khrystynivkaytbiblioteka.edukit.ck.ua/storinka_chitacha/chitannya_u_koli_

simi 

 

Тема. Виховуємо помічників 

 

https://vseosvita.ua/library/zbirka-robota-z-batkami-persoklasnikiv-

46928.html 

http://mozzy.info/batkivski-zbori-temu-zdibnosti-ditini/ 

 

Тема: Знайомство. Адаптація учнів  5 класу до навчання в школі 

 

http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/batkivski-zbori-adaptatsiya-uchniv-5-

klasu-do-navc.html 

http://www.ukr.life/uk/osvita/6-vprav-treningiv-dlya-vdalogo-

provedennya-batkivskih-zboriv/ 

 

Тема: Виховання свідомої дисципліни 

 

https://sites.google.com/site/vchitelvaskivska/robota-z-batkami 

 

http://strelnik.ucoz.ru/11/batk.zbori_znachennja_spilkuvannja.doc???history=0&pfid=1&sample=18&ref=1
http://teacher.at.ua/publ/batkivski_zbori_spilkuvannja_v_sim_ji_z_uchastju_ditej/22-1-0-8220???history=0&pfid=1&sample=18&ref=0
http://teacher.at.ua/publ/batkivski_zbori_spilkuvannja_v_sim_ji_z_uchastju_ditej/22-1-0-8220???history=0&pfid=1&sample=18&ref=0
http://uchni.com.ua/kultura/20081/index.html???history=0&pfid=1&sample=18&ref=2
https://text.ru/rd/aHR0cDovL2FsaW9uYTc5LnVjb3oubmV0L2luZGV4L2RsamFfdmFzX2JhdGtpLzAtOQ%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL2FuZHJvc292aXRjaC5ibG9nc3BvdC5jb20vcC9ibG9nLXBhZ2UuaHRtbA%3D%3D
https://shcoolholidays.blogspot.com/p/blog-page_7.html
https://vseosvita.ua/library/zbirka-robota-z-batkami-persoklasnikiv-46928.html
https://vseosvita.ua/library/zbirka-robota-z-batkami-persoklasnikiv-46928.html
http://mozzy.info/batkivski-zbori-temu-zdibnosti-ditini/
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/batkivski-zbori-adaptatsiya-uchniv-5-klasu-do-navc.html
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/batkivski-zbori-adaptatsiya-uchniv-5-klasu-do-navc.html
http://www.ukr.life/uk/osvita/6-vprav-treningiv-dlya-vdalogo-provedennya-batkivskih-zboriv/
http://www.ukr.life/uk/osvita/6-vprav-treningiv-dlya-vdalogo-provedennya-batkivskih-zboriv/
https://sites.google.com/site/vchitelvaskivska/robota-z-batkami


246 

 

Тема: Навчальна мотивація до навчання учнів школи 

 

http://www.yahotyn-school3.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Батьківські 

збори - навчальна мотивація учнів.ppt 

https://www.slideshare.net/ssuser315cf3/ss-86758796 

http://www.yahotyn-school3.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%20-%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2.ppt
http://www.yahotyn-school3.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%20-%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2.ppt
https://www.slideshare.net/ssuser315cf3/ss-86758796
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Додаток Д 

Додаток Д.1 

Батьківські збори за темою: Гарний читач починається з родини 

Клас: 2 

Мета: створення умов для осмислення батьками важливості читання 

(і сімейного читання зокрема), і формування педагогічно обґрунтованої 

позиції щодо залучення до читання власної дитини. 

План: 

1. Що значить добре читати? 

2. Сімейне читання 

3. «Читання - це важливо». 

4. Анкетування батьків 

Хід зборів: 

1. Що значить добре читати? 

Дуже багато батьків турбуються через те, що їхні діти не люблять 

читати. Коли дитина зовсім маленька, така проблема не так актуальна, 

вистачає й інших. Але ближче до школи і у школі  нелюбов до читання 

часто виходить на перший план. 

В основі сучасної освіти лежить системно-діяльнісний підхід. Давати 

знання зараз вже неактуально. Потрібно навчити дитину самому добувати 

ці знання. Учень стає здобувачем освіти. 

Сучасний світ - це величезний потік різноманітної інформації. Щоб 

розібратися в ній, відокремити потрібну інформацію від непотрібної, 

корисну від даремної, а іноді і шкідливою, дитині необхідно добре читати. 

Що значить добре читати? Це читати з оптимальною швидкістю та 

усвідомлено, розуміючи прочитане. Оптимальне читання - це читання в 

темпі розмовної мови. Саме таке читання дає можливість для успішного 

навчання і в початковій школі, і при переході в основну школу. А щоб 

читання було саме таким, дитина повинна любити читати. 

КОЖЕН БАТЬКО РОЗУМІЄ, ЩО ДИТИНА, ЯКА ЛЮБИТЬ ЧИТАТИ 

КНИГИ: 

 Посидюча, адже вона може довго слухати або самостійно читати книгу; 

 Так само уважна, адже вона довгий час концентрує увагу на одному 

об'єкті; 

 Вміє добре аналізувати інформацію, розуміє причинно-наслідкові 

зв'язки, переказує прочитане; 

 У неї гарна пам'ять, тому що вона пам'ятає зміст великої кількості книг; 

 Та й просто її голова забита великою кількістю корисної інформації, 

тобто така дитина ерудована; 

 Вона легше вчиться самостійному читанню, тому що їй цікаво самій 

читати книги, а батькам не треба змушувати це робити з-під палки. 
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2. Сімейне читання 

Хочеться, щоб інтерес до сімейного читання почав відроджуватися. 

Систематичне спілкування «навколо книги» сприяє емоційному і 

духовному об'єднанню старших і молодших, взаєморозумінню і 

спілкуванню. 

Однак багато хто вважає, що книги сьогодні витісняються 

телебаченням, комп'ютерними іграми. Але останні таять в собі серйозні 

небезпеки і можуть спричинити сумні наслідки не тільки для здоров'я 

дитини, а й для його психічного розвитку. 

Але я хочу сказати, що у книг не може бути конкурентів. У них 

укладені знання людства. Вони вчать добру, справедливості, відкривають 

красу навколишнього світу, прищеплюють любов до життя, радість 

пізнання. 

3. «Читання - це важливо». 

А тепер давайте спільно відповімо на питання «Чому читання - це 

важливо?» Кожен ваш аргумент - це сходинка до вершини, яку дитина 

досягає, якщо стає активним читачем. (Робота в парах, свої аргументи). 

Пропоную об'єднатися в групи  і спробувати запропонувати  способи  

залучення дитини до читання. 

4. Анкетування батьків 
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Додаток Д.2 

Батьківські збори за темою: Виховуємо помічників 

Клас: 2 

Мета: обговорити з родинами проблему формування трудових умінь 

дитини в сім’ї; довести батькам необхідність формування у дитини потреби 

виконання             трудових обов’язків у родині; сприяти вихованню у дітей 

працьовитості, відповідальності, загальнолюдських цінностей. 

Обладнання: плакати з написами: «Найкраща спадщина, яку батьки 

можуть залишити своїм дітям, це не гроші, не речі і навіть не освіта, а 

виховання безмежної працелюбності». (К.Д. Ушинскький.), «Праця – 

найкращий шлях до того, щоб любити життя». (Е. Ренар) 

План: 

1. Відкриття зборів, слово класовода 

2. Аналіз педагогічних ситуацій за проблемою заходу 

3. Читання і обговорення казки 

4. Підсумки заходу, слово класовода 

Хід зборів: 

Захід відбувається в класній кімнаті. 

1. Відкриття зборів, слово класовода 

Класовод. Шановні батьки! Сьогоднішні збори ми з вам и 

присвячуємо проблемі формування у ваших дітей культури виховання 

трудових обов’язків. 

Дуже часто ми зустрічаємося з такими ситуаціями, коли розумні 

талановиті люди, які реалізували себе в професії, не можуть утвердитися у 

своєму головному вмінні – вміння мати родину та бути щасливим. 

Ви можете запитати мене: а чи стосується це теми наших 

сьогоднішніх зборів? Так. Людина, яка не вміє виконувати хатню роботу, не 

спати ночами, гойдаючи  дитину, - така людина дуже часто лишається 

самотньою. Чи не прирікаємо ми власних дітей до страждань та самотності 

в дорослому житті, не привчивши їх постійно трудитись? 

Тож звернемося о аналізу ваших відповідей на запитання анкет. 

2. Аналіз педагогічних ситуацій за проблемою заходу 

Ситуація 1 

Батьки сваряться. Яблуком розбрату став син. Батько вважає, що він 

цілком виріс для того, щоб допомагати у будівництві дачі. Мати не поділяє 

таку думку і доводить, що дитина занадто мала для такої роботи, та 

виступає категорично проти участі сина в таких справах. 

Ситуація 2 

У родині зростає троє синів. Батьком у домі заведена така традиція: в 

суботу у мами вихідний. Вона може робити те, що вважає корисним для 

себе. Чоловіки поділили між собою всі обов’язки по дому. 

Ситуація 3 

У родині зростає донька. Мама з великим трудом примушує дитину 

допомагати їй по дому. Дівчинка аргументує своє небажання щось робити 
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тим, що у домі є бабуся. Бабуся з великою охотою виконує за онучку все і 

навіть ображається, якщо мама дає доручення доньці, а не їй. 

Ситуація 4 

Мама із захопленням розповідає про те, що її дочка охоче допомагає 

їй доглядати за малюком. Може це робити годинами. Сусідки просять 

поділитися секретом виховання такої уваги старшої дитини до молодшої. 

На що мама відповідає: «А ми з чоловіком вирішили платити їй за кожну 

годину, проведену з малюком. Адже це краще, ніж платити чужій людині.» 

Ситуація 5 

П’ятирічний малюк із зусиллям волочить відро із сміттям. Сусіди 

осуджують батьків: «Такий маленький, а вже працює. Самі батьки сидять 

вдома, могли б не ганяти маленьку дитину». 

2. Читання і обговорення казки 

Лісова родина 

Якось посилає бабуся свою онучку Оленку до лісу по ягоди.  

Не хочу, бабусю, - відповіла дівчинка, - у мене ніжки стомляться. 

Добре, залишайся вдома та почисти до обіду овочі, поки я ягід у лісі 

назбираю. 

Що ти, бабусю, я не можу, в мене пальчики заболять, - знову 

заперечила Оленка. 

І гратися не хочеш, і мамі не допомагаєш. 

Ну добре, бабусю, не сердься, піду вже з тобою до лісу, - погодилася 

Оленка ті подумала: «У всякому разі солодких суниць наїмся». 

Прийшли бабуся з онучкою до лісу, але Оленка ягоди до кошика 

збирати відмовилась, а сама знайшла суничну галявину та й ну солодкими 

ягодами ласувати. Кличе її бабуся, а вона не відкликається. Наїлася 

дівчинка ягід, озирнулася, а бабусі нема ніде. Страшно стало дівчинці, не 

знає, куди йти. 

Посеред галявини ріс могутній дуб. Оленка зі слізьми на очах запитує 

його: 

Чому ти, дубе, виріс такий високий? Якби я була такою, одразу б 

бабусю в лісі побачила. 

Зашелестів дуб гіллям у відповідь: 

Я такий міцний, тому що зростила мене земля-матінка, обігріло тепле 

сонечко, напоїли хмарки-сестрички. А я у відповідь пригощаю тварин 

смачними жолудями та птахів укриваю у своїй кроні густій. Ми у лісовій 

родині всі один за одного відповідаємо. 

Не дослухала слова дуба Оленка, скривилася та побігла геть. Довго 

шукала вона бабусю в лісі, але так і не знайшла. Знову прибігла на 

галявинку, де могутній дуб ріс, сіла на травичку і гірко заплакала.  

Раптом відчула Оленка, що перетворюється на дубок. Захотів дубок 

пити, прилетіла хмарка весела, напоїла деревце свіжим дощиком. Стала 

гусінь ненажерлива об’їдати листочки дубові, миттю пташки проворні з 

нею розправилися. 
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У цей момент почула Оленка бабусин голос та й прокинулася. 

Зрадила дівчинка: 

Давай, бабусю, разом будемо ягоди збирати – у мене спина більше не 

болить. 

(М. Скребцова) 

3. Підсумки заходу, слово класовода 

Класовод. Минає час, і змінюється світ. Змінюється життя наше і 

життя наших дітей. Ускладнюється шкільна програма, важче стає вчитися. 

Може, тому батьки часто йдуть на «жертву» і намагаються всю домашню 

роботу взяти на себе. Проте, чи замислюються вони, хто виросте з дітей у 

такому випадку? Споживач, який буде вимагати такої ж самої жертви для 

себе від своєї майбутньої родини. 

Я бажаю вам, шановні батьки, досягти успіхів у вихованні 

працьовитості своїх дітей, а дітям старанності, сумлінності не лише в 

навчанні, в школі, а і вдома, в повсякденних турботах про затишок, чистоту, 

добробут свого дому. Нехай вони вчаться допомагати батькам, цінувати 

їхню турботу, пишатися тим, що їм довіряють маленькі справи по 

господарству, і нехай вони будуть гідними помічниками своїх батьків.  
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Додаток Д.3 

Батьківські збори за темою: Виховання гармонійно розвиненої 

дитини у сучасній школі 

Клас: 7 

Мета: визначити та усвідомити складові гармонійного розвитку 

дитини, провести анкетування батьків.  

План: 

1. Мотивація зборів, вступне слово класного керівника. 

2. Результати анкетування учнів щодо життєвих цінностей 

3. Розвиток дитини і сучасна школа 

4. Роль батьків і школи у вихованні відповідальності дитини за 

свої дії. 

5. Підсумки батьківських зборів. 

Хід зборів: 

1. Мотивація зборів, вступне слово класного керівника.  

На зборах мова піде про 

виховання гармонійно розвиненої 

дитини не взагалі, а в умовах школи. 

Нагадаю, що найвищою ціллю 

виховання є всебічний гармонійний 

розвиток вільної самодостатньої 

особистості. Це обумовлено 

насамперед можливостями, 

закладеними в людину від природи. 

Всі аспекти і галузі шкільного та 

позашкільного виховання спрямовані 

на таке виховання, але в умовах досить серйозного завантаження , а іноді і 

перевантаження дитини, деякі галузі 

стають неважливими, або забутими, і 

тоді виховання стає однобічним, 

вузько спрямованим, що викликає 

низку проблем у поведінці підлітків та 

їх спілкуванні як з вчителями, так і з 

батьками.  

Варто зауважити, що батьки і 

вчителі повинні працювати разом над 

вихованням дитини, щоб досягти 

результату виховання. Взаємне 

розуміння і довіра насамперед є головними аспектами у нашій співпраці. 

Спостерігаючи поведінку дітей, їх спілкування у класі і в позакласний 

час, було проведено невеличке анкетування щодо життєвих цінностей у 

житті дитини. 

2. Результати анкетування учнів щодо життєвих цінностей 

Анкета 
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1. Назви найважливіші, з твоєї точки зору, риси свого характеру? 

2. Яким умінням ти можеш пишатися? 

3. Якої риси тобі не вистачає? 

4. Чи вважає ти себе корисним у колективі класу? 

5. Чи вважає ти себе корисним для людства? 

6. Чого ти хочеш досягти у майбутньому? 

За результатами анкетування виявляється, що діти спрямовані на 

важливі життєві досягнення здебільш матеріальних цінностей, їм важливе 

визнання, а не діяльність. Поведінку дитини та її уподобання не можна 

змінити докорінно, якби батькам цього не хотілось, але скорегувати абро 

пере направити у інше русло в силах і вчителів і батьків. 

3. Розвиток дитини і сучасна школа 

Як же у сучасній школі можна виховувати гармонійну людину? 

Розумовий розвиток.  
Шкільну програму складено так, 

щоб розумовий розвиток був 

всебічним. Немає головних і не 

важливих предметів, для кожного 

предмету є своє місце. Не всі діти 

відвідують музичні або художні 

школи, тому не варто недооцінювати 

такі предмети, як музичне виховання, 

художню творчість, основи здоров’я, в 

решті решт літературу – це ті 

предмети, які виховують почуття прекрасного, вчать мовленню, розвивають 

почуття дитини та відчуття прекрасного. Не треба забувати, що участь у 

олімпіадах, розробках наукових робіт на різних рівнях тощо є додатком до 

вивчення базових предметів, а не їх заміна. Школа повинна бути на 

першому місті, а не додаткові заняття. 

Фізичний розвиток.  
Треба приділяти увагу урокам 

фізкультури, тому що для деяких 

дітей це єдиний спосіб фізично 

розвиватись. Форма на уроках 

фізкультури необхідна не тільки для 

зручності, а і для забезпечення 

безпеки дитини. Треба уникати 

крайнощів: хтось без будь-яких 

важливих причин намагається уникати 

уроків фізкультури, а хтось 

займається спортом, нехтуючи 

іншими шкільними предметами. 
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В школі часто організуються змагання між класами з футболу, тенісу, 

баскетболу, легкої атлетики, що викликає і командну згуртованість, і 

зацікавленість дітей до фізичного розвитку.  

Моральність та естетична досконалість. 

На цю галузь залишається 

зовсім мало часу, але це найважливіші 

аспекти розвитку дитини. Частково 

вони виховуються на уроках 

естетичного циклу, частково протягом 

спілкування з батьками та вчителями.  

Ми буваємо на театральних 

виставах, в музеях, вивчаємо традиції 

інших народів та свої власні. Діти з 

задоволенням відвідали Софійський 

парк в Умані, Букський каньон, 

ретромузей у Вінниці, виставку 

сюжетних картин з квітів у Запоріжжі, 

Святогорську лавру. 

Найважче вмовити їх відвідати 

картинні галереї, концерти класичної 

музики або балетні вистави. Але для 

всебічного розвитку це необхідно. 

Не треба забувати і про шкільну 

форму. Вміння одягатись відповідно 

роду занять є важливою частиною естетичного виховання. Треба розуміти і 

виховувати в дітях смак та доцільність. 

Соціальна адаптація. 

Досить важливий аспект, якщо зважити, що людина – частина 

суспільства. Дитині не тільки треба знати свої права і життєву цінність, але 

й навчитись поважати  права і свободу інших людей. Сумісні свята, походи, 

спілкування у шкільному таборі, прогулянки, спілкування на перервах, 

сумісна підготовка до шкільних вистав, виступів, зняття роликів на ярмарок 

народів тощо вчать дітей спілкуватись, поважати один одного, навіть через 

сварки. 

4. Роль батьків і школи у 

вихованні відповідальності дитини 

за свої дії. 

Батьки і вчителі повинні 

працювати разом над вихованням 

дитини, тільки у взаєморозумінні 

можна виховувати дитину, особливо 

складну.  

Батьки повинні інформувати 

класного керівника, якщо з дитиною 
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щось відбувається і навпаки. Замовчування приносить погані результати. 

Головна роль батьків не у забезпеченні дитини необхідним, а у вихованні 

вміння жити самостійно. Учень повинен нести власну відповідальність за 

порядок у своїй кімнаті, портфелі; виконання домашніх завдань; охайний 

вигляд; дотримання розкладу шкільних занять і позашкільних; порядність 

спілкування з дітьми та дорослими. 

Батьки і вчителі можуть допомагати, але не повинні тотально 

контролювати дитину і керувати нею, тому що тоді вона не відчуває власної 

відповідальності і перекладає її на батьків.  

5. Підсумки батьківських 

зборів. 

Пропоную підвести підсумки 

загальними зусиллями: від кожного 

присутнього по тезі щодо теми 

зібрання, це дасть можливість 

зрозуміти, чи почули ми один одного, 

чи ще треба над цим працювати. 
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Додаток Е 

Додаток Е.1 
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Додаток Е.2 

Результативність навчання та роботи з обдарованими дітьми 

Харківської гімназії №116  за 5 років (2013-2018) 

 

 

Результативність навчання 

 

 
 

 

Результативність (призові місця) у Всеукраїнських турнірах (І,ІІ,ІІІ 

етапів) 
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Працевлаштування випускників 

 

Рік 

навчання 

Усього 

випускників 

11-х класів 

Вступили 

до ВОЗ І-ІІ 

рівня 

акредитації 

Вступили 

до ВОЗ ІІІ-

ІV рівня 

акредитації 

Не 

працюють, 

не 

навчаються 

2013-2014 49  49 - 

2014-2015 52  52 - 

2015-2016 49  49 - 

2016-2017 41 1 40 - 

2017-2018 56  56 - 

 

 

 

Результати участі учнів гімназії в предметних олімпіадах 

 

Навчальний рік 2013/ 

2014  

2014/ 

2015  

2015/ 

2016  

2016/ 

2017  

2017/ 

2018  

 

Районний 

(міський) рівень 
39 40 66 58 

71 

Обласний рівень 6 5 11 13 6 

Всеукраїнський 

рівень 
2 1 1 0 

0 

Усього 47 46 78 71 77 
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Результативність участі учнів гімназії у конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

 

Навчальний рік 2013/ 

2014  

 

2014/ 

2015  

 

2015/ 

2016 

  

2016/ 

2017  

 

2017/ 

2018  

 

Районний рівень 3 

 

5 

 

8 

 
11 12 

Обласний рівень 15 

 

15 

 
17 

 

15 16 

Всеукраїнський 

рівень 

3 

 

2 

 
4 

 

4 4 

Усього 21 22 29 30 32 
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Додаток Е.3 

Буклети для батьків 

 

Взаємодія школи та сім’ї – умова успішності дитини. Педагогіка 

повинна стати наукою для всіх: і для вчителів, і для батьків.  

В.О. Сухомлинський 

 

Важливою умовою згуртованості класного колективу, формування 

культури міжособистісних взаємин молодших школярів є залучення батьків 

до проведення родинних свят, де батьки та діти представляють свої сімейні 

захоплення, розкажуть про родовід сім’ї, свої сімейні традиції. 

Аби допомогти вчителю побудувати педагогічно успішне 

двостороннє співробітництво з батьками учнів на основі безпосереднього 

спілкування та взаєморозуміння, зробити цю взаємодію максимально 

корисною для дитини, бібліотека гімназії підготувала список 

рекомендованої літератури «Взаємодія школи та сім'ї». 
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