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справами, поважають їх людську гідність, водночас виявляючи до них належну 

вимогливість. 

Ось чому поведінка батьків – це основний вирішальний засіб виховання дітей в 

сім’ї, успішність яких залежить від створення і ній належних умов. 

Занурені у щоденні клопоти, батьки не завжди усвідомлюють, що на сьогодні 

мають справу з «новою» дитиною, яку погано розуміють, по відношенню до якої 

використовують старі схеми, що нині вже не діють, орієнтуються на традиційний 

зміст, форми і методи виховання і навчання дитини. Тому основне завдання сучасної 

сім’ї як першого соціального інституту для дитини – створити сприятливі умови для її 

особистісного становлення, навчити дитину жити у злагоді з довкіллям і згоді з 

собою, вправляти в умінні розгортати конструктивну, створювальну, гуманістично 

спрямовану життєдіяльність. Відповідальні батьки багато зусиль затрачають для того, 

щоб їхні діти виросли досконалими особистостями, максимально самореалізувалися в 

житті [1]. 

Однак ці зусилля не завжди дають очікувані результати, що великою мірою 

залежить і від системи сімейних цінностей, рівня особистісної культури кожного з 

батьків, у тому числі педагогічної культури. 

Таким чином, формуючи основи розвитку гармонійної особистості, сімейне 

виховання забезпечує дитині в її майбутньому успішність як особистісну, так і 

професійну. Психологічний клімат в сім’ї та її культурний рівень є факторами, що 

взаємно впливають один на одного. Сприятливий психологічний клімат є основою 

успішного виховання дітей, їх високої емоційної культури, що в свою чергу, 

позитивно позначається на їх соціалізації. 
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НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ ВЧИТЕЛЯ З БАТЬКАМИ В 

УМОВАХ ПАРТНЕРСТВА 

 

Партнерські взаємини між учнем, учителем та батьками є однією з ключових 

засад якісного реформування української школи. Найважливіший професійний 

обов’язок вчителя є організація співпраці з батьками учнів. Це завдання складається в 
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організації такої співпраці, яка б не тільки йшла в одному напрямку з його цілями, 

завданнями і діями, але й доповнювала їх.  

Запорукою успішної навчальної та виховної роботи в загальноосвітньому 

навчальному закладі є співпраця класного керівника з батьками, адже родина 

впливала і продовжує чинити значний вплив на процес розвитку особистості учня, а 

отже зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу – це важливе й 

відповідальне завдання вчителя та навчального закладу загалом [1, с. 162]. 

У роботі з батьками класний керівник може використовувати різноманітні 

форми. Це може бути традиційні, нетрадиційні, індивідуальні. 

До нетрадиційних форм роботи з батьками можна віднести наступні: 

навчальний тренінг, круглий стіл, педагогічний практикум, ділова гра. Для того, щоб 

нетрадиційні форми співпраці з батьками в колективі прижилися, їх треба проводити 

системно [2, с. 142]. 

Найдоцільнішою формою співпраці батьків вважається позакласна, у процесі 

якої класний керівник відходить від традиційного монологу (лекції, бесіди), поєднує 

індивідуальну роботу із групами батьків, педагогічне спілкування з окремими 

членами родини, залучає психолого-педагогічне консультування членів родини з 

питань навчання і виховання дітей, тестування й анкетування батьків і дітей, 

тренінгів, практикумів, рольових ігор тощо, спрямованих на встановлення в сім’ях 

міцних морально-етичних зв’язків між дорослими і дітьми, атмосфери 

взаємопорозуміння [1, с. 166]. 

Багато навчальних закладів, які цінують і підтримують спілкування між 

батьками і вчителями, знаходять можливості для організації окремого спеціального 

місця для проведення зустрічей з батьками – батьківської кімнати, в якій 

розміщуються стіл і стільці для дорослих, м’які меблі, полиці з літературою. 

Створюючи батьківську кімнату, школа демонструє свої серйозні наміри щодо ролі 

батьків і важливості співпраці з ними [2, с. 141]. 

Однією з форм співпраці з батьками є тренінги. Це можливість батьків і дітей 

спільно прожити кілька годин у цікавій взаємодії. Класний керівник розмовляє з 

учнями та їх батьками і пропонує взяти участь у тренінгу. Участь дітей та батьків у 

спільному тренінгу можлива тільки на добровільній основі. Тренінгові заняття дітей і 

їхніх батьків дозволяють по-новому будувати взаємини, сприяють розумінню 

інтересів і потреб дітей та вимог батьків, змінюють значимість авторитету обох 

батьків і кожного з них окремо [1, с. 166]. 

Ділова гра – форма спільної роботи вчителя та батьків, коли учасники, 

виконуючи певні ролі, спільно знаходять оптимальні варіанти вирішення проблемної 

ситуації. Вона може бути організована у змагальній формі, але не має створювати 

атмосферу протистояння. Такі ігри формують позитивний досвід вирішення реальних 

проблем у різних ситуаціях [3]. 

Крім тренінгів з учнями і їх батьками, хорошою формою освіти батьків є 

батьківський ринг. Батьківські ринги – одна з дискусійних форм спілкування батьків і 

формування батьківського колективу. Батьківський ринг проводиться з тією метою, 

щоб багато батьків могли затвердитися в правоті своїх методів виховання або 

провести ревізію свого педагогічного арсеналу, задуматися над тим, що у вихованні 

своєї дитини вони роблять правильно, а що не зовсім так. Батьківський ринг готується 

у вигляді відповідей на найактуальніші питання педагогічної і психологічної науки. 

Круглий стіл – це обговорення, яке проводиться з метою обміну думками задля 

вирішення конкретних проблем. Завдяки таким зустрічам можна краще зрозуміти 
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позиції одне одного, детально розглянути нагальні проблеми, висловити власні 

зауваження та аргументи [3]. Залучити батьків до освітнього процесу можна також за 

допомогою таких форм діяльності: днів творчості дітей та їхніх батьків; відкритих 

уроків і позакласних заходів; допомоги в організації та проведенні позакласних 

справ [1, с. 166]. 

Отже, освітній процес не може бути успішним, якщо між вчителем і батьками 

погані стосунки. Велике місце у правильній взаємодії у спільному виховному процесі 

займає саме школа та розроблені форми взаємодії. Завдяки ефективній спільній 

діяльності вчителя, учня, батьків, креативним прийомам та нетрадиційним формам 

роботи можна досягти найвищого результату – активний та згуртований колектив, 

здатний до спільної  діяльності, щасливі  та натхнені учні у закладі освіти. 
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У сучасному світі відбувається об’єктивний процес проникнення 

інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності людства, саме тому на 

сьогодні гострою є потреба розробки, впровадження та використання нових 

технологій формування знань, умінь і навичок, нового змісту, методів, засобів 

навчання, дидактично-методичного забезпечення в цілому. Впровадження 

інформаційних технологій в освітню систему України та формування єдиного 

інформаційно-освітнього простору – одні з пріоритетних напрямів сучасної державної 

політики.  

Метою інформативної освітньої галузі є формування інформаційно-

комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до 

розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-

комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого 

самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної 

діяльності в інформаційному суспільстві [3, с. 6].   
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