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Сьогодні в суспільстві багато говорять і пишуть про сім’ю та школу, 

визнаючи їх як найголовніші джерела розвитку дитини. Дитина для сім’ї – 

неоціненний скарб, для школи – основа діяльності. 

 «Всі ми вийшли із дитинства».  Цей знаменитий вислів Сент-Екзюпері 

говорить про те, що сім’я дає можливість засвоїти основні норми моралі, 

опанувати навички спільної праці, сформувати життєві плани, естетичні 

смаки. Споконвічно в сім’ї формується індивідуальність дитини. 

Батьки – найголовніші вихователі і вони найперші, хто відповідає 

перед власним сумлінням, народом, державою, за якість виховання своїх 

дітей. 

Діти – продовжувачі не тільки батьківського роду, а й соціального 

ладу. І від того, які духовні та моральні цінності закладуть у їхні душі сім’я 

та суспільство, залежатиме майбутнє всього народу. 

У сім’ї та школи спільна мета – виховати всебічно розвинену, 

гармонійну особистість, здатну реалізувати себе в професійному, 

громадському і сімейному житті. 

Досягти цього можливо лише за умови, коли в школі створене і 

належно функціонує єдине виховне середовище, коли педагоги і батьки 

поділяють всю відповідальність за майбутнє дитини, коли сім’я та школа 

діють за принципом єдності слова і діла. 

           Своє завдання ми вбачаємо у тому, щоб вся діяльність закладу освіти  

викликала в батьків довіру, сприяла налагодженню тісних партнерських 

стосунків між школою та батьками. 



Якщо батьки бачать, що дитина в школі стає успішною, що 

розкриваються здібності дитини, що дитина задоволена, життєрадісна, то і 

ставлення до школи стає доброзичливим, зникає відчуття напруги та 

непорозуміння.  

Вся робота з батьками учнів відбувається в тісній взаємодії педагогів та 

соціально-психологічної служби. Звичайно, що найбільш тісно в умовах 

школи співпрацюють соціально-психологічна служба,  вихователі, класні 

керівники. 

Ми вважаємо, що найбільш дієвими напрямками в роботі з батьками 

учнів є: 

1. Ознайомлення з умовами життя сім‘ї, її психологічними кліматом, 

особливостями поведінки дитини. 

2. Вивчення рівня педагогічної культури батьків. 

3. Виявлення труднощів, які відчувають батьки. 

4. Здійснення колективного, диференційованого та індивідуального 

педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу. 

5. Створення банку науково-методичної інформації з проблем сім‘ї, 

сімейного  виховання. 

Соціально-психологічна служба школи постійно працює над тим, щоб 

мати найточніші дані про умови виховання дитини в сім‘ї,  а тому в її 

арсеналі такі методи дослідження сім’ї: 

- спостереження; 

- бесіда; 

- тестування; 

- анкетування; 

- діагностика; 

- аналіз дитячих малюнків про сім’ю; 

- аналіз побажань дітей із скриньки «Довіри»; 

- аналіз творів про сім’ю; 

- індивідуальні співбесіди; 



- демонстрування відеоматеріалів, слайдів, інтернет-сайтів. 

Однією з традиційних форм роботи з батьками учнів залишається 

відвідування сім’ї школяра. До відвідування сімей найчастіше залучаються 

вихователі, соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники, 

вчителі.  

          Батьківські збори і сьогодні залишаються дієвою формою роботи 

школи та родини. Проведення бтаких зборів забезпечує згуртування 

батьківського колективу, виховує соціально-правову відповідальність батьків 

за виховання дітей, сприяє забезпеченню єдності виховних впливів школи і 

сім’ї на вихованців, сприяє підвищенню авторитету як школи, так і батьків.  

         Досить важливою ланкою успішної взаємодії сім’ї та закладу освіти є 

батьківський комітет та його лідер – голова батьківського комітету. Коли в 

школі дієвий батьківський осередок, то багато важливих питань 

життєдіяльності школи вирішуються позитивно і якісно. 

Серед інших форм роботи з батьками практикуємо:  

- колективні, групові, індивідуальні консультації; 

- дні відкритих дверей; 

- заняття з елементами тренінгу; 

- оформлення куточка для батьків. 

Ми переконалися і в тому, що встановлювати зв’язки з батьками 

потрібно ще до того, як їхні діти прийдуть до першого класу. Уже з цього 

періоду школа бере на себе турботу про формування педагогічної культури 

батьків. Саме в початковій школі завданням педагога стає не лише створення 

колективу учнів, класного колективу, а й колективу батьків, здатних бути 

активними учасниками класного та шкільного життя. 

Ще один аспект у роботі школи та сім’ї має надзвичайно важливе 

значення. Педагоги мають розуміти, що так само, як для батьків їх дитина є 

найдорожчою і найкращою, так і для дитини її сім’я, тато, мама є ні з ким 

незрівнянними, найріднішими, а тому недопустимо дозволити собі будь-яку 

нетактовність у ставленні до батьків дитини. Дитина, яка відчула зверхнє 



ставлення до її сім’ї, неповагу з боку педагога, ніколи цього не забуде, не 

відкриє свого внутрішнього світу, тож дбати про авторитет сім’ї, розуміти 

сімейні труднощі покликані всі шкільні педагоги, щоб не втратити довіри 

вихованців. 

           Особливу увагу привертає проблема насильства в дитячому 

середовищі, що отримала назву шкільне третирування, цькування, а у 

міжнародній термінології – булінг. 

     Насильство у школі – буденна реальність для багатьох людей в усьому 

світі. Переслідування, знущання, погрози он-лайн, образи – все це негативно 

впливає на школяра та його успіхи в навчанні.  

      У закладі освіти вирішальна роль у боротьбі з булінґом належить 

учителям. Проте впоратися з цією проблемою вони можуть тільки за 

підтримки керівництва школи, батьків, представників місцевих органів влади 

та громадських організацій.  

        Для успішної боротьби з насильством у ЗЗСО: 

 Усі члени шкільної спільноти мають дійти єдиної думки, що 

насильство, цькування, дискримінація за будь-якою ознакою, 

сексуальні домагання і нетерпимість у школі є неприйнятними. 

 Кожен має знати про те, в яких формах може виявлятися насильство 

й цькування і як від нього страждають люди. Вивчення прав людини 

і виховання в дусі миру має бути включено до шкільної програми. 

 Спільно з учнями мають бути вироблені правила поведінки у класі, а 

потім загальношкільні правила. Правила мають бути складені в 

позитивному ключі «як треба», а не як «не треба» поводитися. 

Правила мають бути зрозумілими, точними і короткими. 

 Дисциплінарні заходи повинні мати виховний, а не каральний 

характер. Осуд, зауваження, догана мають бути спрямовані на 

вчинок учня і його можливі наслідки, а не на особистість порушника 

правил. 



 Жоден випадок насильства або цькування і жодну скаргу не можна 

залишати без уваги. Учням важливо пояснити, що будь-які 

насильницькі дії, образливі слова є неприпустимими. Реакція має 

бути негайною (зупинити бійку, припинити знущання) та більш 

суворою при повторних випадках агресії. 

      Найголовнішу роль в ідентифікації та подоланні булінгу можуть зіграти 

батьки. Класні керівники рекомендують батькам відслідковувати стан дитини 

– щоб оперативно зреагувати на прояви булінгу. 

        Окрім того, батькам радять стримувати власну агресію вдома, аби 

дитина не наслідувала таку поведінку в школі, і перейматися проблемами 

дитини – це допоможе їй самій розповісти про негаразди в класі. Важливо 

замість стандартних запитань у стилі «як справи?» розповісти дитині про 

своє життя, формуючи таким чином більш довірливі стосунки. Потрібно 

подолати стереотип, що розказати про несправедливі чи неправомірні дії – це 

«стукацтво». Дитина має чітко розуміти, чим відрізняються повідомлення 

про злочин та наклеп (надання неправдивої інформації).  

          Що стоїть за насильством у школах і що можна зробити, аби зупинити 

його, учні можуть дізнатися на тренінгах, які проводять на уроках основ 

здоров’я або у старшій школі на виховних годинах. 

      Отже, ефективною та результативною роботу школи із батьківською 

громадськістю можна вважати тоді, коли: 

- між школою та батьками склалась атмосфера співробітництва, 

взаєморозуміння в досягненні кінцевої мети; 

- коли спілкування педагогів і батьків – це партнерська взаємодія: 

спільно радимось, розмірковуємо вирішуємо; 

- коли батьки впевнені в професійності педагога, його знаннях; 

- коли склались добрі, довірливі стосунки на основі доброзичливості, 

щирості, взаємодопомоги та взаємоповаги; 

- коли школа, сім’я, громадськість регіону – це одна шкільна родина. 

                             


