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ПЕРЕДМОВА
Я щоранку заходжу в клас.
На дитячих обличчях — усміх.
Що я варта, діти, без вас?
Ви — натхнення моє, мій успіх.
За плечима сивіють роки,
Але й досвід прийшов з літами,
Що я варта без вас, малюки?
Я в безмежнім боргу перед вами.
Щоб любові вогонь не згас,
Щоб віддати вам серце і душу,
Я щоранку заходжу в клас.
Я — учитель, я вчити мушу.

Т. Рузинська

Створюється сім’я, і через деякий час двоє людей стають мамою 
і татом. У сучасному світі нас навчають багатьох наук, ми багато чо-
го знаємо, дещо вміємо, про щось мріємо. А хто, де і коли вчить нас 
бути батьками? Найчастіше, виховуючи своїх дітей, ми користу-
ємося досвідом власних батьків чи досвідом знайомих. 

За останні десятиріччя світ навколо нас почав швидко зазнава-
ти змін. Змінюється соціальна роль жінки, економічні перебудови 
потребують від батьків максимальної професійної зайнятості, дово-
лі молоді бабусі й дідусі не поспішають, а часом і не можуть узяти 
на себе виховання онуків.

Звісно, кожна сім’я, ураховуючи свої можливості, погляди на 
виховання, по-своєму виховує свою дитину, обирає, хто її догля-
датиме — мама чи тато, бабуся або родичі, няня чи дитячий садок.

Дитина зростає, і настає радісний і хвилюючий момент, коли 
донька чи син стають першокласниками. 

А чим ми, учителі, допомагаємо сучасним батькам? Узагалі про 
школу, звісно, ми маємо уявлення, адже кожен свого часу був шко-
лярем. Проте життя не залишається на місці — змінюємося ми, змі-
нюються і школи. Для нашого сьогодення вже стало нормою розма-
їття навчальних закладів — ліцеї, гімназії, колегіуми, спеціалізо-
вані школи.
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Система освіти пропонує широкий спектр освітніх послуг, що 
можуть задовольнити потреби й інтереси найрізноманітніших со-
ціальних груп населення та створити умови для «потенційних клі-
єнтів» освітніх організацій для свідомого вибору цих послуг. Адже 
ознакою будь-якого цивілізованого суспільства є, насамперед, мож-
ливість вибору тих чи інших послуг, видів діяльності, у тому числі 
й елітарноосвітніх.

Тепер батьки мають змогу обирати. Як свідчить практика, ду-
же часто молоді батьки, скориставшись правом вибору навчально-
го закладу для своєї дитини, убачають у вчителеві, особливо першо-
му вчителеві, головну особу, яка відповідатиме за всі успіхи і нега-
разди їх дітей. Так, роль першого вчителя є неоціненною. Перший 
учитель — це людина, яка для першокласника стає найавторитет-
нішою. Це потреба 6–7-річних дітей у навчанні та вчителеві. Про-
те це зовсім не означає, що мама і тато опинилися на другому плані 
за своєю значущістю. Просто настав той момент, коли сім’я і школа 
разом любитимуть, навчатимуть і створюватимуть умови для роз-
витку дитини.

Батьки хвилюються, як школа зустріне їх дітей, чи почувати-
муться вони комфортно у новому дитячому колективі, чи ставити-
меться вчитель уважно і справедливо саме до їх дитини?

Процес адаптації потрібен усім: і дітям, адже вони входять у но-
ву для себе соціальну роль «я — учень», і вчителеві, тому що перший 
учитель повинен зуміти адаптуватися не лише до 25–30 хлопчиків 
і дівчаток, але й до такої самої кількості мам, тат, бабусь і дідусів. 
Отже, батькам також потрібно докласти зусиль, щоб стати мамою 
і татом першокласника. А це означає, що батьки мають зрозуміти 
просту істину: саме їх син чи донька є найрозумнішими, найкрасиві-
шими, найдобрішими, найталановитішими і ще багато таких най..., 
най...; школа є саме тим осередком, де кожна по-своєму унікальна 
дитина має навчитися жити в колективі своїх однолітків, навчити-
ся поважати права інших дітей і дорослих, користуватися власни-
ми правами й обов’язками.

І тут у пригоді може стати курс «Батьківський всеобуч», який 
ми пропонуємо нижче у розширеному вигляді.

Перелік наявної документації та інформаційно-методичних 
матеріалів, необхідних для проведення оцінювання діяльності 
навчального закладу щодо організації виховної роботи

1. Управління виховним процесом навчального закладу:
•	 інструктивно-нормативні документи і матеріали з проблем ви-

ховної роботи;
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•	 методична, довідкова література, інформаційні матеріали з про-
блем виховання;

•	 матеріали педагогічних, учених рад та виробничих нарад;
•	 матеріали інформаційно-рекламної служби навчального закладу.
2. Робота з учнівським або студентським колективом:
•	 план виховної роботи;
•	 план та матеріали роботи органів учнівського та студентського 

самоврядування;
•	 матеріали про роботу учнівських та студентських громадських 

організацій;
•	 щоденний план роботи заступника директора (ректора) з вихов-

ної роботи;
•	 картотека передового педагогічного досвіду з питань виховної 

діяльності.
3. Діяльність класного керівника, куратора, керівника творчого 

об’єднання та працівників соціально-педагогічної служби за-
кладу:

•	 план роботи психолого-педагогічної служби, методичних 
об’єднань, класних керівників, кураторів, вихователів;

•	 орієнтовну програму діяльності класного керівника, куратора, 
вихователя, керівника творчого об’єднання;

•	 психолого-педагогічна карта вивчення особистості учня (сту-
дента);

•	 матеріали передового педагогічного досвіду класного керівника, 
куратора, вихователя, керівника творчого об’єднання;

•	 матеріали про роботу керівників гуртків, творчих та наукових 
об’єднань учнів та студентів.

4. Робота з батьківською громадськістю:
•	 навчально-тематичний план та програма батьківського всеобучу;
•	 журнал педагогічного всеобучу батьків;
•	 список рекомендованої літератури для батьків із проблем вихо-

вання учнівської та студентської молоді;
•	 пам’ятки та поради батькам, розроблені лікарями, психолога-

ми, юристами, педагогами;
•	 матеріали передового педагогічного досвіду з проблем родинно-

сімейного виховання;
•	 матеріали періодики з проблем сімейного виховання.



Розділ І. 
МЕТОДИКА І ФОРМИ РОБОТИ 
БАТЬКІВСЬКОГО ВСЕОБУЧУ

Основні напрями організації співпраці класного 
керівника з батьками учнів 1–4 класів

Слово — справа велика. Велика тому,  
що словом можна з’єднати людей, словом можна  

і роз’єднати їх, словом можна служити любові,  
словом же можна служити ворожнечі і ненависті.  

Стережися такого слова, яке роз’єднує людей.
Л. М. Толстой

Величезне значення у роботі з батьками молодших школя-
рів має заздалегідь продумана і чітко організована система спів-
праці. Спонтанні й погано організовані батьківські збори і зустрі-
чі з сім’ями учнів не можуть викликати у батьків і матерів нічого, 
окрім недовір’я і тривоги.

Педагоги, які працюють із молодшими школярами, знають, 
які тривожні відчуття може викликати у дитини початок навчан-
ня в школі. Не менше хвилюються і батьків учнів. Ні для кого не  
секрет, що вираз «важковиховувана дитина» з’являється в почат-
ковій школі зовсім не з причини так званих труднощів самої дити-
ни, а з причини суперечностей у поглядах на виховання маленької 
людини у педагогів і батьків. Батькам необхідно допомагати става-
ти батькам хорошими. Роль класного керівника у цьому процесі не 
можна недооцінювати. Сенс педагогічної взаємодії сім’ї та школи по-
лягає у створенні умов для нормального життя дитини (комфортно-
го, радісного, щасливого), для розвитку її індивідуальності у спіль-
ному будинку «школа — родина». 
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Напрями взаємодії

1. Освіта батьків із питань психології та педагогіки
Безумовно, один класний керівник із цією проблемою впорати-

ся не в змозі. До психолого-педагогічної освіти батьків необхідно за-
лучати фахівців різних галузей (лікарів, юристів, психологів, пред-
ставників громадських організацій, соціальних педагогів, учителів-
предметників).

Слід зазначити, що психолого-педагогічна освіта батьків повин-
на бути випереджувальною. Наприклад, із батьками старшокласни-
ків необхідно порушувати не тільки навчальні питання, але і проб-
леми дорослих (служба в армії, проблеми ранніх і цивільних браків, 
терпимість стосовно інших людей, національні взаємини, участь 
у сектах і організаціях, чия діяльність суперечить державній полі-
тиці). Про це необхідно говорити з батьками заздалегідь, щоб вони 
спокійно могли сприймати труднощі у майбутньому. Для того щоб 
психолого-педагогічна освіта батьків викликала у них самих інтерес,  
класний керівник повинен не тільки пропонувати теми для обгово-
рення під час батьківських зборів, але й ураховувати пропозиції та 
побажання батьків під час обирання тем для їх освіти.

Запрошуючи фахівців, класний керівник повинен пам’ятати, 
що від компетентності, ерудиції, комунікабельності цих людей за-
лежить ступінь довіри батьків класному керівникові. Демонстрація 
відеоматеріалів, слайдів, а також різноманітних статистичних ма-
теріал зроблять освіту батьків із питань педагогіки і психології на-
очною, переконливою і достовірною.

Якщо психолого-педагогічна освіта батьків у класному колективі 
організована погано, класному керівникові не можна розраховувати 
на те, що батьки відвідуватимуть батьківські збори і звертатимуть-
ся до нього за порадою і допомогою. Слід зазначити, що будь-який 
аспект психолого-педагогічної освіти батьків повинен завершувати-
ся рекомендаціями і консультаціями з питань, що їх цікавлять. Не 
можна залишати поза увагою жодне запитання батьків. Психолого-
педагогічна освіта необхідна ще й для того, щоб батькам можна було 
побачити себе та інших в обговорюваній проблемі, порівняти зразки 
підходів до її розв’язання і зробити відповідні висновки.

Орієнтовні теми для спільного обговорення з питань освіти 
батьків молодших школярів

•	 Фізіологічні особливості молодших школярів.
•	 Психологія молодших школярів.
•	 Основи побудови спілкування з молодшим школярем.
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•	 Особливості адаптації дитини до школи.
•	 Значення режиму дня в житті школяра.
•	 Гра та іграшки в житті молодшого школяра.
•	 Як навчити дитину вчитися?
•	 Що робити, якщо дитина говорить: «Не хочу!»?
•	 Як боротися з лінощами?
•	 Засоби масової інформації в житті дитини та її сім’ї.
•	 Традиції та звичаї сім’ї у вихованні моральності.
•	 Книга в житті сім’ї та дитини.
•	 Взаємини дорослих у сім’ї — приклад наслідування для малень-

ких.
•	 Свята вдома. Якими їм бути?
•	 Радощі та проблеми материнства і батьківства.
•	 Що необхідно знати про статеве виховання дітей.
•	 Як запобігти проблемам у вихованні власних дітей?
•	 Комп’ютер — друг або ворог моїй дитині?
•	 Взаємини батьків із молодшими і старшими дітьми в сім’ї.
•	 Дружба в житті старших і молодших членів сім’ї.
•	 Взаємини дітей із друзями і приятелями.
•	 Як виховати в дитині відповідальність за свої слова і вчинки?
•	 Права та обов’язки дитини в сім’ї.
•	 Здоров’я дитини — основа успішності навчання.
•	 Спортивні традиції нашої сім’ї.
•	 Якщо дитина самотня...
•	 Зв’язок поколінь та його значення у вихованні дітей.
•	 Шкільний підручник. Як із ним працювати вдома? 
•	 Як навчити дитину виконувати домашнє завдання самостійно?
•	 Якщо дитина не встигає...
•	 Конфлікти в сім’ї та мистецтво їх подолання.
•	 Страхи дитини. Що за цим приховане?

2. Формування у батьків розуміння їх приналежності до 
шкільного освітньо-виховного простору
Не секрет, що іноді батьки негативно ставляться до організації 

навчального процесу в школі, а також організації самого шкільно-
го простору. 

Чому так відбувається? Хто в цьому винен? Це відбувається то-
му, що шкільна адміністрація, педагогічний колектив змирилися 
з існуванням сімей своїх учнів і навчального закладу в «паралель-
них світах». Відсутність культури організації взаємодії в системі 
«сім’я — школа» призводить іноді до обопільної антипатії та кон-
фліктних ситуацій між ними. 
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Як зробити так, щоб батьки не очікували того моменту, коли їх 
дитина залишить стіни нелюбимої школи? Для цього у кожній шко-
лі повинна бути розроблена стратегія формування у батьків і учнів 
культури приналежності до освітньо-виховного простору навчаль-
ного закладу. 

Які аспекти роботи з батьками повинні бути включені в цю стра-
тегію? Наскільки серйозно вони мають контролюватися адміністра-
цією школи?

Уже в початковій школі класний керівник повинен у першу чер-
гу ознайомити батьків класу з традиціями школи, її історією, досяг-
неннями у навчанні й вихованні учнів; батьки повинні знати, якими 
вчителями пишається школа. Занурення батьків у єдиний шкільний 
простір починається зі щорічної, традиційної екскурсії шкільною бу-
дівлею, яку можуть проводити учні-старшокласники спільно з пе-
дагогом молодших класів. Така зустріч допоможе батькам оцінити 
зміни в оформленні школи, дізнатися про досягнуті школою успі-
хи за навчальний рік, ознайомитися з проблемами, що вимагають 
розв’язання за участі батьків.

Створення ситуації ефективної взаємодії школи і сім’ї немож-
ливе, якщо педагог не ознайомлюватиме батьків своїх учнів із тими 
вимогами, що ставить школа до учнів із перших днів перебування 
у ній (у першу чергу, це ознайомлення зі статутом навчального за-
кладу, з правилами поведінки в класі, спортивній залі, бібліотеці, 
їдальні тощо).

Значну увагу класний керівник має приділити традиціям прове-
дення шкільних уроків, позакласних заходів у школі, ознайомити 
батьків учнів класу зі змістом і методикою організації навчально-
виховного процесу в дитячому колективі. Батьки повинні знати, 
якими є традиції школи і педагога в організації роботи зі щоденни-
ками учнів, їх зошитами; якими є система контролю виконання до-
машніх завдань, критерії оцінювання діяльності учня на уроці. Учи-
тель повинен ознайомити батьків із прийомами розвитку читацьких 
умінь учнів на уроці, з підручниками, за якими вчаться малюки, та 
їх структурою. Батькам завжди цікаво знати, які теми у вивченні 
шкільних предметів є найскладнішими і потребують подальшого об-
говорення з дитиною вдома, як працювати з малюком за складними 
темами підручника, як пояснити дитині незрозумілий матеріал, як-
що вона стикається з певними труднощами.

У деяких школах батьки отримують план проведення найваж-
ливіших заходів у школі на рік, що містить перелік усіх загально-
шкільних батьківських зборів, консультацій, днів відкритих две-
рей, творчих звітів класних колективів тощо. Це дає можливість 
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ретельніше ставитися до організації процесу навчання і виховання 
учнів як педагогам, так і їх батькам.

Для того щоб згодом не розчаровуватися у батьках своїх учнів, 
класний керівник із перших днів роботи з дитячим колективом по-
винен ознайомлювати їх із перспективами розвитку колективу і да-
вати їм можливість стати активними учасниками класних справ. 
Батьківський колектив класу необхідно ознайомлювати з планом 
виховної роботи, створювати умови для прийняття спільних рішень 
із питань організації в класі заходів у канікулярний і навчальний 
час. У плануванні виховної роботи класний керівник має приділя-
ти увагу участі батьків у всіх позакласних заходах. Батьки школя-
рів повинні разом зі своїми дітьми відвідувати театри і музеї, екс-
курсії, походи і поїздки, родинні свята і класні години, що прово-
дяться за ініціативою учнів класу і самих батьків.

Величезне значення має залучення батьків до гурткової та твор-
чої роботи з дитячим колективом класу. У деяких початкових шко-
лах кожна сім’я повинна підготувати один батьківський урок у на-
вчальному році. Його тема обговорюється з класним керівником, 
а решта залежить від сім’ї. Іноді така традиція продовжується і в на-
ступних класах. Це залежить від того, наскільки класний керівник 
зацікавлений в активній участі батьків у житті класного колективу.

Для того щоб позбутися тривоги батьків, які очікують переходу 
дитини на старший ступінь навчання, класний керівник уже в серед-
ній школі повинен приділити увагу знайомству батьків учнів класу 
з адміністрацією школи і педагогічним колективом. Не менш важли-
вим є такий підхід і в роботі самого педагогічного колективу. Бачити 
батьків майбутніх учнів, знати їх ставлення до школи і навчально-
виховного процесу — це реальна можливість запобігання пробле-
мам у навчанні та вихованні, що можуть траплятися на середньому 
і старшому ступені навчання учнів.

Орієнтовна тематика зустрічей із батьками у межах формуван-
ня культури приналежності до освітнього простору школи

•	 Екскурсія-ознайомлення зі школою і шкільними службами.
•	 Свято народження класу.
•	 Зустріч з адміністрацією навчального закладу і соціально-

психологічною службою.
•	 Зустріч батьків «Традиції класу».
•	 Круглий стіл за темою «Подорож шкільним підручником». 
•	 Батьківські збори за темою «Наші перші книжки».
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•	 Презентація класного журналу «Новини шкільних уроків».
•	 Ознайомлення батьків із рекордами учнів та шкільною книгою 

досягнень класу.
•	 Організація і проведення батьківських уроків.
•	 Засідання виїзного клубу вихідного дня.
•	 Участь у загальношкільній батьківській конференції «Є пробле-

ма — є розв’язання».
•	 «День відкритих дверей у класі» — демонстрація досягнень учнів, 

батьків, класного керівника та колективу педагогів школи.
•	 Випуск власної батьківської газети силами батьків і дітей.

3. Діагностування
Одним із дуже важливих напрямів у роботі класного керівника 

є діагностування. Деякі педагоги можуть заперечити, аргументуючи 
це тим, що в школі працюють психологи, отже, нехай займатися діа-
гностикою. Проте йдеться не про психологічне діагностування, а про 
психолого-педагогічне діагностування, що повинне бути індивіду-
альним та оперативним. Без використання психолого-педагогічного 
діагностування неможливо конструктивно спланувати виховну ро-
боту в колективі учнів, налагодити роботу з колективом батьків.

Діагностування в роботі класного керівника з класом може бу-
ти попереднім, оперативним, підсумковим. Може використовува-
тися залежно від тих ситуацій, що вимагають його застосування. 
Діагностичні матеріали, якщо педагог їх грамотно використовує, 
можуть істотно вплинути на спілкування батьків і дитини у сім’ї, 
змінити статус окремих членів сім’ї, стратегію поведінки дорослих  
щодо дитини.

Діагностування в роботі з класом допомагає виявити проблемні 
ситуації в окремих сім’ях, дає можливість класному керівникові об-
рати правильну лінію поведінки з батьками тих учнів, положення 
яких у сім’ї є надзвичайно важким. Діагностування в роботі класно-
го керівника є достатньо небезпечним, тому використовувати його 
у своїй діяльності педагог може тільки тоді, коли він цілком упевне-
ний в тому, що всі отримані матеріали допоможуть дитині та її сім’ї 
зблизитися. Використання педагогом психолого-педагогічного діа-
гностування припускає чітке визначення мети й очікуваних резуль-
татів. Займаючись психолого-педагогічним діагностуванням, клас-
ний керівник повинен знати: що бажає отримати в результаті діа-
гностування, як працюватиме з цим матеріалом, що може змінитися 
на краще, якщо таке діагностування відбудеться?
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Попереднє діагностування необхідне класному керівникові під 
час підготовки до:

•	 батьківських зборів;
•	 тематичних та індивідуальних консультацій;
•	 позакласних заходів;
•	 організації поїздок і екскурсій;
•	 планування позакласної роботи з колективом учнів;
•	 аналізування роботи з класом.

Оперативне діагностування необхідне в конфліктній ситуації 
між батьками і дітьми під час підготовки до співбесід, розв’язання 
проблем взаємин школярів, батьків і дітей, учителя та учня.

Підсумкове діагностування доречно проводити наприкінці на-
вчального року (за підсумками участі класу в святах, класних і шкіль-
них конкурсах та фестивалях). Це необхідно не тільки для того, щоб 
батьки відзначили роботу класного керівника і подякували йому, 
але й щоб побачити захід, що проводиться. Добре організоване під-
сумкове діагностування роботи школи в цілому і виховної системи 
школи зокрема дозволяє оперативно розв’язувати питання якісно-
го розвитку колективу, планувати ті заходи, результативність яких 
є безсумнівною.

4. Корекційна робота
Значущим напрямом діяльності класного керівника з сім’ями 

учнів є корекційна робота. Діагностична робота класного керівни-
ка без корекційної роботи з сім’ями учнів позбавлена сенсу, є шкід-
ливою і може призвести до агресії та конфліктів. Головним призна-
ченням корекційної роботи є надання батькам своєчасної психолого-
педагогічної допомоги і підтримання щодо розв’язання проблемних 
ситуацій сімейного виховання:

•	 нестабільність положення дитини в сім’ї;
•	 утрата батьків або близьких людей;
•	 розлучення батьків.

Щоб корекційна робота була ефективною, потребуються актив-
на допомога і підтримка батьків. А це можливо лише в тому ви-
падку, якщо класний керівник наполегливо готуватиме батьків до  
усвідомлення значущості проблем, що існують у суспільстві, і про-
гнозування у вихованні власних дітей.

Індивідуальна корекційна робота класного керівника повинна 
бути спрямована на роботу з сім’єю, у якій зростають обдаровані ді-
ти. Зазвичай положення такої дитини у класі буває дуже важким.
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Завдання класного керівника полягає в тому, щоб створити умо-
ви для максимального розвитку таланту і здібностей такої дитини, 
а також зберегти її душевний спокій і комфортне положення в ди-
тячому колективі.

Корекції потребують неблагополучні сім’ї. Індивідуальної корек-
ційної роботи також потребують сім’ї, де дитину виховують один із 
подружжя або бабуся з дідусем. Вони зазвичай потребують опера-
тивної допомоги різних фахівців і служб (юристів, лікарів, психо-
логів, правоохоронних органів).

Таким сім’ям шкільна адміністрація і соціально-психологічна 
служба мають приділяти підвищену увагу, проте у таких сім’ях на-
магаються зайвий раз не звертатися по допомогу. 

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ КЛАСНОГО 
КЕРІВНИКА ТА СІМ’Ї

Педагогіка повинна стати наукою для всіх —  
і для вчителів, і для батьків.

В. О. Сухомлинський

Названі напрями спільної діяльності класного керівника і сім’ї 
є ефективними тоді, коли класний керівник використовуватиме ак-
тивні форми взаємодії з сім’ями своїх учнів. З першого дня роботи 
з дитячим колективом і колективом батьків класний керівник по-
винен прагнути того того, щоб діти з батьками розуміли значення 
тих вимог, які школа ставить до сім’ї. 

Взаємодія сім’ї та класного керівника буде ефективною, якщо 
педагог дасть можливість батькам виявити ініціативу і підтримає 
їх у всіх справах у класі та школі. У спілкуванні з батьками клас-
ний керівник повинен бути чемним і коректним, уміти стримувати 
свої емоції. Тільки за цих умов можна розраховувати на підтримку 
батьків у всіх заходах, що проводяться в класі. Починаючи працю-
вати з сім’ями своїх учнів, класний керівник повинен обговорити 
правила спілкування з батьками.

Орієнтовні правила ефективної взаємодії класного керівника 
з сім’ями учнів 

1. Батьки потребують підтримки, допомоги і доброї поради. Ство-
ріть необхідні умови для спілкування з ними.

2. Не розмовляйте з батьками похапцем; якщо ви не маєте часу, то 
домовтеся про зустріч іншим разом.
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3. Розмовляйте з батьками спокійно, не намагаючись напучува-
ти і повчати, адже це викликає роздратування і негативну ре-
акцію з їх боку. 

4. Умійте терпляче слухати батьків, даючи можливість висловлю-
ватися.

5. Не поспішайте з висновками! Обміркуйте те, що ви почули від 
батьків.

6. Те, про що батьки вам розповіли, не повинні знати інші батьки 
і педагоги.

7. Якщо необхідно поділитися інформацією, яку повідомили бать-
ки, ще з кимось, то слід поінформувати про це батьків.

8. Готуючись до зустрічі з сім’єю учня, потрібно пам’ятати, що 
будь-який батько хоче почути не тільки погане, але й хороше.

9. Кожна зустріч із сім’єю учня повинна завершуватися конструк-
тивними рекомендаціями для батьків і самого учня.

10. Якщо педагог у певній проблемі або ситуації є некомпетентним, 
він повинен вибачитися перед батьками і запропонувати їм звер-
нутися за консультацією до фахівців.

11. Якщо батьки беруть активну участь у житті класу і школи, їх 
зусилля повинні бути відзначені класним керівником і адміні-
страцією школи.
Основними формами взаємодії класного керівника з сім’єю є ін-

дивідуальні форми роботи і групові.
До групових належать батьківські збори, конференції, вечори 

запитань і відповідей, батьківські університети. Групові форми ро-
боти є доречними для організації психологічної освіти батьків, зу-
стрічей з адміністрацією навчального закладу з проблем шкільного 
життя або реформування школи. Для того щоб групові форми спіл-
кування батьків і педагогів були ефективними, батьки повинні мати 
можливість брати участь у плануванні змісту занять батьківських 
університетів та різних форм взаємодії зі школою. Для цього напри-
кінці навчального року на підсумкових батьківських зборах у класі 
батьки отримують орієнтовне тематичне планування групової робо-
ти з сім’єю в школі на новий навчальний рік, у якому зазначені не 
тільки теми майбутніх зустрічей, але й форми їх проведення. Це до-
зволяє наперед визначити зацікавленість батьків у певній темі, а та-
кож спільно організувати майбутні зустрічі максимально ефектив-
но. Батьки відзначають найцікавіші форми взаємодії, у яких вони 
змогли б узяти участь, проявитися. Потім класний керівник аналі-
зує відповіді батьків, планує участь батьків у житті класного колек-
тиву на новий навчальний рік.
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Орієнтовне планування групової роботи з сім’ями учнів 1–4 класів

Вересень Батьківські збори за темою «Як здорово, що всі ми тут сьогод-
ні зібралися» спільно з учнями.
Зустріч адміністрації навчального закладу з батьківськими ко-
мітетами молодших класів. Аналіз роботи школи за поперед-
ній навчальний рік, планування діяльності на майбутній

Жовтень Мої батьківські університети. 
Заняття 1. Як зберегти здоров’я дитини?
Вечір запитань і відповідей для батьків першокласників за 
темою «Є проблема — є розв’язання»

Листопад Батьківські збори за темою «Аналіз результатів за І чверть 
І семестру».
Конференція батьків початкової школи за темою «Традиції 
сім’ї та їх значення у вихованні» (обмін досвідом виховання 
дітей у сім’ї)

Грудень Мої батьківські університети. 
Заняття 2. Правові знання та їх значення у житті сім’ї.
Спільне святкування Нового року батьками і дітьми «Святку-
ємо разом»

Січень Засідання опікунської ради навчального закладу. Звіти бать-
ківських комітетів школи про виконану роботу за перше пів-
річчя.
Засідання дискусійного клубу батьків «Еврика».
Зустріч із психологом і соціальним педагогом школи

Лютий Святкові підсумки конкурсу «Тато, мама, я — щаслива 
сім’я».
Батьківські збори у паралелях за темою «Моє запитання 
шкільному підручнику»

Березень Мої батьківські університети.
Заняття 3. Як навчити дитину бути етичною.
Батьківські збори «Азбука моральності»

Квітень Тиждень спільного творчого спілкування дітей і батьків кла-
су за темою «Радість творимо разом».
Круглий стіл за темою «Поговоримо? Поговоримо!» спільно 
з адміністрацією навчального закладу (за класами)

Травень Загальношкільні батьківські збори батьків учнів молодших 
класів.
Підсумкова звітна конференція батьківських комітетів школи.
Підсумкові батьківські збори за темою «Ми на рік подорослі-
шали»

Червень Участь батьків у ремонті шкільної будівлі та підготовці шко-
ли до нового навчального року.
Участь ініціативної групи батьків у походах і поїздках 
з учнями класу
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Добре налагоджена й організована взаємодія сім’ї та школи дає 
можливість батькам усвідомити необхідність набуття нових знань 
для розвитку здорової та повноцінної особистості, а також формує 
потребу в безпосередньому спілкуванні з тими людьми, які допома-
гають їм стати справжніми батьками.

Групові форми роботи з сім’єю у школі допомагають батькам об-
рати той вид спілкування з педагогами та іншими фахівцями шко-
ли, що для них є найбільш прийнятним. Найпоширенішою формою 
групової роботи з батьками є батьківські збори.

Заняття батьківського всеобучу проводяться один раз на місяць 
або чверть, залежно від особливостей класу, віку учнів, континген-
ту батьків. Якщо серед батьків класу є такі, хто вже мають стар-
ших дітей, то вони і в теорії, і на практиці знають, що означає мати 
дитину-школяра. Якщо серед батьків є здебільшого молоді люди, то 
їм необхідно значно частіше зустрічатися з педагогами та фахівця-
ми для набуття батьківського педагогічного досвіду.

Дуже важливо, щоб уже під час першої зустрічі з педагогом бать-
ки чітко знали терміни проведення батьківських зборів, заздалегідь 
отримали розклад усіх видів співпраці на навчальний рік, адже це 
дисциплінує батьків, дає зрозуміти, що школа цілеспрямовано за-
ймається проблемами сім’ї та приділяє цьому значну увагу.

Протягом усього навчального року класний керівник повинен 
провести чотири обов’язкових батьківських зборів. На практиці 
зазвичай класний керівник проводить більше зборів, що пов’язано 
з конкретними проблемами і ситуаціями, які вимагають проведен-
ня додаткових батьківських зборів.

Перші батьківські заняття є, як правило, організаційними і про-
водяться наприкінці серпня — початку вересня.

Подальші заняття є тематичними. Їх тематика визначається 
потребами батьків, класного керівника, школи, актуальністю об-
говорюваної теми.

Останні заняття в році є підсумковими і проводяться наприкін-
ці навчального року у травні.

За змістом батьківські заняття можуть бути поточними, тема-
тичними, підсумковими.

Поточні батьківські заняття — це заняття з традиційним по-
рядком денним: результати успішності за чверть; результати захо-
дів, свят, походів, що проводяться.

Тематичні батьківські заняття — це заняття, присвячені 
актуальній темі, в обговоренні якої зацікавлена більшість батьків 
класу. Тематичні батьківські заняття, як правило, є освітніми і спря-
мовані на розширення знань батьків щодо виховання дітей.
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Підсумкові батьківські заняття — це заняття, завданнями яких 
є підбиття результатів розвитку дитячого колективу за певний час. Під 
час таких занять батьки мають можливість оцінити досягнення учнів 
класу, власної дитини, порівняти попередні результати з наявними. 
Підсумкові батьківські заняття можна проводити в різній формі, за-
лежно від теми і мети самих зборів (свята, походи, урочисті збори).

Усі батьківські заняття вимагають ретельної підготовки. Клас-
ний керівник повинен пам’ятати, що батьківські заняття є ефек-
тивними тоді, коли педагог їх планує. Сценарій може розробляти 
сам педагог або за допомогою батьківського комітету класу та учнів.

До кожних батьківських занять доречно підготувати діагностич-
ний матеріал для батьків або статистичний матеріал, пов’язаний 
із вивченням життя учнів класу. Для того щоб заняття були кори-
сними батькам, кожен із них має отримати те, що для нього особли-
во актуально. 

Орієнтовні рубрики батьківських занять:
•	 «З історії виховання дітей у сім’ї»;
•	 «Видатні педагоги світу»;
•	 «Традиції виховання народів світу»;
•	 «Крилаті фрази про виховання»;
•	 «Азбука виховання дітей у сім’ї»;
•	 «Радимо прочитати»;
•	 «Книжкова полиця батьків»;
•	 «Обговоріть разом із дитиною»;
•	 «Шкатулка мудрості»;
•	 «Творча майстерня сім’ї».

За допомогою цих рубрик батьківські заняття зміняться на кра-
ще в системі «учитель — учень — батьки».

Значну увагу класний керівник повинен приділити формуванню 
традицій проведення батьківських занять, що дозволить викликати 
у батьків інтерес до зборів, відповідальність і потребу участі у спра-
вах класного колективу.

Які традиції батьківських занять є значущими й ефективними? 
Наприклад, традиція заохочення батьків, які беруть активну участь 
у житті класу. Вона здійснюється в різній формі (нагородження гра-
мотами, дипломами, сувенірами, зробленими власноруч). На честь 
батьків-помічників може бути підготовлена концертна програма, 
випущені іменні вітальні газети, медалі.

Величезне значення для батьків, дідусів і бабусь мають листи 
подяки, що класний керівник може відправити як додому учне-
ві, так і на роботу його батькам. Добре, коли такий лист батьки  
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отримують на день народження своєї дитини, що є стимулом для ди-
тини, а також визнанням заслуг самих батьків у вихованні дітей.

Хорошою традицією батьківських занять є використання пев-
них ритуалів (наприклад, ритуал «Чарівна скринька»). Цей ритуал 
полягає в тому, що до кожних батьківських зборів діти класу спіль-
но пишуть листа батькам, поміщають його у конверт, надписують 
і опускають в чарівну скриньку, що стоїть у приміщенні, де відбу-
ваються збори. Такі листи діти починають писати у першому класі. 
У цих листах вони можуть розповісти про свої проблеми і радощі, 
про те, що їм важко висловити вголос.

Якщо такий ритуал стає традиційним, батьки з нетерпінням че-
кають на нього. Іноді традиція написання одне одному листів стає 
сімейною.

Дуже важливою для класного керівника є думка батьків щодо 
проведених занять. Тому доцільно збагачувати зміст батьківських 
занять елементами рефлексії (усна думка батьків, письмовий ана-
ліз результатів зборів, оформлення колажу або газети).

Ретельно підготовлені, змістовні, нестандартні за формой і ак-
туальні батьківські заняття сприятимуть виникненню у батьків ба-
жання допомогти своїй дитині стати щасливою. Класний керівник 
повинен пам’ятати, що батьківське заняття є ефективним, якщо йо-
го потребують дорослі, а педагог, який його готує, є авторитетним 
в очах батьків.

Важливою формою групової роботи з батьками є конференція, 
яку доречно проводити як обмін досвідом із виховання дітей або об-
мін думками з певної проблеми. Предметом обговорення батьківської  
конференції можуть стати документи з реформування шкільної осві-
ти (12-бальна система оцінювання знань учнів, її зміст або докумен-
ти Конвенції про права дитини). Конференцію, як і будь-яку зустріч 
із батьками, необхідно спланувати і ретельно підготувати (вистав-
ка літератури з обговорюваної проблеми, вивчення думок дорослих 
і дітей, учених). Під час конференції можуть бути прийняті рішення 
щодо обговорюваної проблеми за участю батьків. Предметом обгово-
рення батьківської конференції можуть бути проблеми навчального 
закладу (оформлення і ремонт шкільної будівлі, результати органі-
зації співпраці сім’ї та школи, етичні й естетичні аспекти організа-
ції шкільних свят, атестація начального закладу та її результати).

Доброю традицією школи є щорічні конференції батьківських 
комітетів класів. Такі конференції можуть проводитися двічі на на-
вчальний рік.

На початку року конференція проводиться для того, щоб проде-
монструвати представникам батьківських комітетів класів готовність  
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школи до нового навчального року, розповісти про досягнуті успіхи, 
поділитися планами на майбутнє. Значення такої зустрічі полягає 
в тому, що батьківські комітети зможуть потім компетентно спілку-
ватися з рештою батьків класу на батьківських зборах.

Наприкінці навчального року конференція необхідна, щоб підби-
ти підсумки, відзначити внесок батьківських комітетів у співпрацю 
зі школою, окреслити проблеми, що вимагають допомоги батьків.

Величезне значення у співпраці школи і сім’ї мають зустрічі бать-
ків класів і батьківських комітетів з адміністрацією школи, фахівця-
ми в різних галузях знань, із педагогічним колективом (наприклад, 
зустріч батьківського комітету класу з переможцями інтелектуаль-
них марафонів, учасниками олімпіад, призерами різних змагань). 

Відмінною традицією в роботі з класним колективом є проведен-
ня зустрічі поколінь на честь свята Перемоги. Такі зустрічі дозволя-
ють вплинути на взаємини дорослих і дітей на краще. Проте дореч-
но пам’ятати про те, що ці заходи вимагають ретельної підготовки.

Велике значення батьківські зустрічі можуть мати в роботі з проб-
лемними дітьми, адже такими вони часто стають від браку спілку-
вання з рідними і близькими, від відсутності розуміння. Зустрічі 
з батьками інших дітей, авторитетність чужих батьків в очах проб-
лемної дитини можуть зробити значно більше, ніж запрошення різ-
них фахівців.

Цікавою формою роботи з батьками є батьківські клуби. Батьків-
ські клуби — це об’єднання за інтересами. Клуби об’єднують батьків, 
дозволяючи розвивати власну спостережливість щодо виховання ді-
тей, формувати батьківську адекватність самооцінки, критичність 
у поглядах на власне виховання, допомагає уникнути в майбутньо-
му проблеми підліткового віку. У батьківському колективі завжди 
є люди, які цікавляться системами виховання, результатами вихо-
вання і навчання дітей у школах. Таких батьків необхідно залуча-
ти до участі у клубній роботі.

Засідання клубів відбуваються три-чотири рази на рік. Батьки 
заздалегідь дізнаються про тематику клубних занять, вони за потре-
би можуть коригувати її. Неформальна обстановка занять у клубі, 
залучення фахівців, можливість перегляду відеоматеріалів, зустрі-
чі з батьками, які зазнали проблем у вихованні дітей,— усе це може 
зробити роботу клубу корисною і необхідною в житті школи. Занят-
тя в клубі відбуваються за активної участі однодумців-ентузіастів, 
здатних згодом стати авторитетними друзями для багатьох дітей, 
які мають серйозні життєві проблеми.

Допомогою в роботі класного керівника з учнями є клуби твор-
чості, членами яких є батьки і діти. У таких клубах діти та їх батьки 
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об’єднані спільним захопленням, що формує інший світ взаємин 
між ними. Основою створення клубу можуть стати різноманітні ін-
тереси дітей та їх батьків: вивчення світу тварин і рослин, флори-
стика, живопис, поезія і спорт, шиття і в’язання тощо. Клубне за-
няття — це не просто зустріч людей, об’єднаних спільними інтере-
сами, а традиції та звичаї спілкування, вплив на майбутні вчинки 
людини, формування її культури, характеру. Класний керівник по-
винен заохочувати участь батьків у клубній роботі. Можна прово-
дити презентації клубу у вигляді маленького відеофільму, вистав-
ки робіт учасників клубу, клубного аукціону та інших форм демон-
страції досягнень клубу батьківського спілкування. 

Велике значення в роботі класного керівника має індивідуаль-
на робота з батьками (індивідуальні консультації, бесіди, відвіду-
вання вдома).

Індивідуальні консультації можна проводити за ініціативи бать-
ків або класного керівника. Приводом для запрошення батьків на 
консультацію можуть бути: результат спостережень педагога за ди-
тиною; проблеми в спілкуванні дитини з класом і педагогами; кон-
фліктна ситуація; ініціатива дитини, що пов’язана з сімейною си-
туацією.

Правила спілкування з батьками під час підготовки і проведен-
ня індивідуальної роботи з сім’єю

1. Необхідно наперед обговорити можливість проведення такої 
консультації.

2. Батьки повинні бути запрошені на консультацію.
3. Час консультації або бесіди повинен бути чітко обумовлений.
4. Батьки не повинні чекати під дверима.
5. Бажано, щоб обоє батьків були присутніми на зустрічі.
6. Необхідно чітко формулювати мету консультації, її актуальність.
7. Батьки повинні мати можливість висловитися повною мірою 

з обговорюваної проблеми.
8. Усі доводи батьків, їх аргументи «за» і «проти» повинні бути 

уважно вислухані.
9. Під час консультації батьки повинні отримати чіткі рекоменда-

ції та пропозиції з обговорюваної проблеми.
10. За потреби під час консультації батьки мають можливість зу-

стрітися з фахівцями й організувати додаткове консультуван-
ня дитини.

11. Якщо присутність дитини під час консультації є обов’язковою, 
то вона запрошується на зустріч.
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Відвідування дитини вдома — це наостанок. Батьки не завжди 
готові до того, щоб класний керівник відвідував їх удома. Педагог 
може не тільки прийти і перевірити наявність куточка школяра, але 
й привітати з днем народження, відвідати хвору дитину разом з її 
однокласниками, за потреби допомогти по господарству. Такі при-
йоми можливі тільки в тому випадку, якщо вони пов’язані з пев-
ними обставинами в житті учня. У сім’ях, де діти зазнають насиль-
ства, вони почуваються ізгоями, не завжди школа і класний керів-
ник знають про те, що відбувається в сім’ї учня. Якщо батьківський 
комітет знає про ці проблемні ситуації в сім’ях учнів класу, педа-
гогові необхідно відвідувати таких дітей, не залишаючи їх без під-
тримки і допомоги.

Кожна консультація або бесіда повинна бути ретельно проана-
лізована класним керівником. Результати відвідувань удома, кон-
сультації фіксуються в щоденнику класного керівника, вони допо-
можуть під час подальших зустрічей із сім’єю.

Величезну роль у співпраці батьків учнів і класного керівника ві-
діграє батьківський комітет класу. Від того, наскільки злагоджено 
і відповідально батьківський комітет ставиться до своєї діяльності, 
залежать атмосфера у класному колективі, взаємини батьків, спіл-
кування дорослих і дітей.

Добре організований батьківський комітет може виконувати 
в класі різні функції (наприклад, допомога в організації навчально-
виховного процесу). Батьківський комітет може організувати кон-
курси на кращий щоденник, зошит; рейди-перевірки дбайливого 
ставлення учнів до свого портфеля, підручників, письмового при-
ладдя.

Велике значення має участь батьківського комітету у днях від-
критих дверей класу, у дні самоврядування. Батьківський комітет 
класу має надавати допомогу класному керівникові в позакласній 
роботі (організація і проведення батьківських уроків у класі). Бать-
ківські уроки — можливість творчості, імпровізації кожної сім’ї. На 
них діти ознайомлюються із захопленнями сім’ї, дізнаються про ці-
каві традиції та звичаї, збагачують свій світогляд.

Окрім таких уроків, батьківський комітет може допомогти клас-
ному керівникові організувати свята, екскурсії, поїздки. Без допо-
моги батьків учителеві важко організувати відвідування театрів, му-
зеїв, виставок. Користь батьківського комітету у розв’язанні цього 
питання є величезною, адже заходи цікаві не тільки дітям, але й са-
мим батькам, які мають змогу побачити власну дитину в незвичній  
обстановці, проаналізувати її поведінку, ставлення до того, що від-
бувається, поспілкуватися зі своєю дитиною та іншими дітьми.
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Батьківський комітет допомагає розв’язувати господарчо-
побутові питання в класі (ремонт кабінету, меблів; харчування ді-
тей у шкільній їдальні; дотримання санітарно-гігієнічних і профі-
лактичних заходів щодо учнів).

На прохання класного керівника або батьків учнів батьківський 
комітет може допомагати працювати з неблагополучними і проблем-
ними сім’ями (відвідування учнів у сім’ї, профілактичні бесіди, за-
хист прав учнів).

Батьківський комітет обирається на загальних зборах батьків, 
де враховуються пропозиції класного керівника, ініціатива самих 
батьків. Термін повноважень батьківського комітету — один рік, за 
потреби батьківський комітет може бути переобраний у терміновому 
порядку або може продовжити свої повноваження. Починаючи пра-
цювати у класі, класний керівник повинен попередити батьків про 
те, що відчути себе у ролі члена батьківського комітету повинен ко-
жен батько, тому батьківський комітет щорічно оновлюватиметься. 
Дуже важливо, що робота в батьківському комітеті кожного батька 
дозволить йому усвідомити ті проблеми, що постають перед класним 
керівником, і брати активну участь у їх розв’язанні.

Зазвичай обов’язки у батьківському комітеті розподіляються 
між головою батьківського комітету, його заступниками, які від-
повідають за певні ділянки роботи, і скарбником.

Голова батьківського комітету відповідає за організацію його 
діяльності, спільно із заступниками складає план його роботи; до-
помагає класному керівникові підготувати і провести батьківські 
збори; представляє колектив батьків класу у роботі батьківського 
комітету школи.

Голова батьківського комітету за потреби бере участь у захисті 
прав учнів класу в судових структурах, а також спільно з представ-
никами школи бере участь у відвідуваннях неблагополучних сімей, 
допомагає розв’язувати конфліктні ситуації в дитячому колективі.

Якщо голова батьківського комітету відповідає за організацію 
роботи батьківського комітету в цілому, то його заступники відпо-
відають за певні ділянки роботи.

Заступник голови батьківського комітету, який відповідає за 
результативність навчальної діяльності учнів класу, організо-
вує батьків для участі у шкільному житті дітей (відвідування уро-
ків, днів творчості в класі та школі). Він має допомагати класному 
керівникові придбати необхідні навчальні посібники, організува-
ти огляди-конкурси, брейн-ринги; допомогти обдарованим дітям  
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знайти спонсорів для участі в олімпіадах, конкурсах і фестивалях; 
допомогти дітям, які відстають у навчанні; знайти можливості для 
нагородження учнів, які добре навчаються.

Заступник голови батьківського комітету, який займається 
питанням участі батьків і учнів класу в позакласній діяльності, 
залучає батьків класу до проведення занять гуртків, секцій, батьків-
ських уроків. Спільно з батьками класу бере участь у всіх святах, 
походах, організовує екскурсії, поїздки, розважальні заходи. Крім 
того, допомагає класному керівникові реалізувати в позакласній ро-
боті можливості всіх учнів класу, а також їх батьків.

Заступник голови батьківського комітету, який відповідає за 
господарську роботу в класі, організовує допомогу батьків у ремон-
ті класного кабінету, його оформленні, придбанні предметів, необ-
хідних для класного колективу.

Скарбник збирає кошти на потреби класу. Спільно з батьківським 
комітетом він складає кошторис витрат, звітує перед батьківськими 
зборами за використані кошти. За потреби він визначає кошти з бю-
джету батьківського комітету класу на заохочення учнів у межах  
програми «Обдаровані діти», на видавничу діяльність (дитячий жур-
нал класу, книжки-малятка, написані учнями та їх батьками, ксе-
рокопіювання потрібних навчальних матеріалів). Засідання батьків-
ського комітету відбуваються двічі-тричі рази на чверть. Проте за по-
треби зустрічі батьківського комітету можуть відбуватися частіше.

Документи, що констатують діяльність батьківського комі-
тету: протоколи його засідань, положення про батьківський комі-
тет школи, план роботи батьківського комітету на навчальний рік 
або півріччя, графік засідань батьківського комітету.

Орієнтовне положення про батьківський комітет класу
1. Батьківський комітет класу — це об’єднання батьків, діяльність 

яких спрямована на сприяння педагогічному колективу вчите-
лів, які працюють у класі, організувати співпрацю сім’ї та школи.

2. Батьківський комітет обирається на батьківських зборах на по-
чатку навчального року терміном на один навчальний рік.

3. У батьківський комітет класу можуть бути обрані батьки будь-
якого учня класу за їх бажанням або за пропозицією більшості 
учасників батьківських зборів класу.

4. Голова батьківського комітету обирається серед членів батьків-
ського комітету на першому засіданні.

5. Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьків-
ськими зборами.
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6. На зборах батьки мають право вимагати від батьківського комі-
тету позачергового звіту, якщо сумніваються в його діях.

7. Батьківський комітет класу бере участь у засіданнях Ради шко-
ли, у шкільних конференціях, зустрічах батьківських комітетів 
класів зі шкільною адміністрацією.

8. Засідання батьківського комітету класу відбуваються 3–4 рази 
на навчальну чверть. Прийняті рішення фіксуються в протоко-
лі, що зберігається у голови батьківського комітету.
Положення про батьківський комітет класу приймається на за-

сіданні батьківського комітету школи або на засіданні Ради школи.
Батьківський комітет класу зобов’язаний:

•	 допомагати класному керівникові налагоджувати контакти з ко-
лективом батьків;

•	 залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;
•	 впливати на формування культури батьківського спілкування;
•	 бути посередником між сім’єю, школою, громадськими органі-

заціями у важких життєвих ситуаціях;
•	 стимулювати відповідальність у вихованні молодого покоління;
•	 виступати з ініціативами і пропозиціями щодо поліпшення 

освітньо-виховного процесу в школі;
•	 дотримуватися етичних норм у спілкуванні з учнями, педагога-

ми та їх батьками.
Батьківський комітет має право:

•	 активно брати участь в організації навчально-виховного проце-
су в класі;

•	 допомагати класному керівникові та школі придбати підручни-
ки і посібники;

•	 відвідувати разом із класним керівником учнів удома;
•	 бути присутнім на уроках і позакласних заходах;
•	 висловлювати свої думки щодо заходів, які проводяться у класі;
•	 впливати спільно з класним керівником на тих батьків, які не 

займаються вихованням своїх дітей;
•	 проводити бесіди з проблемними учнями;
•	 підтримувати контакт із правоохоронними органами і громад-

ськими організаціями на захист прав та інтересів дитини і сім’ї;
•	 залучати за потреби фахівців для розв’язання проблем сім’ї.

Чітка і добре організована робота батьківського комітету класу 
є продуктивною. Школярі завжди радіють тому, що їх батьки від-
відують уроки і позакласні заходи, беруть участь у спільних святах 
і походах, пишаються участю батьків у житті класу. Активна участь 
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батьківського комітету і батьків у класному житті стимулює до дії 
класного керівника.

Доброю традицією багатьох шкіл є проведення своєрідних твор-
чих звітів про спільну діяльність батьківського комітету і класного 
колективу. Такі зустрічі проводяться наприкінці навчального року 
і є підбиттям підсумків роботи за рік. Форми звітів: фільм про жит-
тя класу, КВН, фестиваль тощо. 

Чим активнішою є співпраця дітей і батьків у навчальній та по-
закласній діяльності, тим менше проблем матиме педагог. 

Орієнтовний план роботи батьківського комітету  
на навчальний рік. 1–4 класи

Серпень Зустріч батьків із класним керівником, визначення кандида-
тур батьків для роботи у батьківському комітеті.
Ознайомлення з планом виховної роботи на навчальний рік

Вересень Зустріч батьківських комітетів класів з адміністрацією на-
вчального закладу. Екскурсія школою, ознайомлення з пла-
ном і завданнями роботи навчального закладу на навчаль-
ний рік.
Засідання клубу вихідного дня. Вересневий похід на природу 
«Візьмемося за руки, друзі!».
Вивчення батьківським комітетом питання організації хар-
чування учнів

Жовтень Батьківська конференція за темою «Традиції читання в на-
шій сім’ї»

Листопад Класні батьківські збори за темою «Підсумки І чверті І семе-
стру — перші радощі та перші невдачі».
Відвідування театру учнями класу разом із батьками. Спіль-
не обговорення за темою «Театр у житті нашої сім’ї»

Грудень Підготовка сценарію святкування Нового року.
Оформлення подарунків, сюрпризів для учнів.
Підбиття підсумків результатів навчальної діяльності учнів 
класу за І семестр. Листи подяки батькам класу

Січень Підбиття підсумків роботи батьківського комітету за І пів-
річчя. Визначення невідкладних завдань ІІ півріччя.
Звіт батьківського комітету перед батьківськими зборами 
про виконану роботу.
Зустрічі батьківського комітету класу з учителем фізичної 
культури і шкільним лікарем

Лютий Огляд-конкурс «Маленькі таємниці щоденника школяра». 
Аналіз батьківським комітетом ставлення сімей учнів до ве-
дення шкільного щоденника.
Підготовка святкової зустрічі до дня захисників Вітчизни. 
Вітання татусів, дідусів і хлопчиків класу
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Березень Конкурс на кращу розповідь за темою «Радості маминого ди-
тинства». Видання книжки-малятка.
Підготовка спільно з класним керівником концертної про-
грами «Улюблені пісні мам і бабусь». Вітання з нагоди 8 Бе-
резня мам, бабусь і дівчаток класу.
Засідання клубу батьківських зустрічей «Поки горить свіч-
ка» щодо обговорення проблем формування етичних засад 
людини

Квітень Участь батьків у тижні творчості у класі.
Відвідування уроків і позакласних заходів батьками класу 
(за графіками батьківського комітету).
Індивідуальні консультації для батьків психолога школи,  
соціального педагога, лікаря школи.
Батьківські збори — обмін думками щодо результа-
тів тижня творчості у класі. Зустріч батьків з учителями-
предметниками

Травень Підготовка святкового шоу «Фабрика зірок». Нагороджен-
ня учнів.
Допомога учням класу щодо створення класної книги рекор-
дів 

Червень Спільний похід учнів класу і батьків «Естафета поколінь».
Участь батьків класу в ремонті класного кабінету, підготов-
ка необхідних навчальних посібників із різних предметів до 
нового навчального року.
Річний звіт про роботу батьківського комітету на раді школи

ТРАДИЦІЇ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ 
БАТЬКІВСЬКОГО ВСЕОБУЧУ В ШКОЛІ

Поганий той вихователь дітей,  
який не пам’ятає свого дитинства.

Ебнер Ешенбах

Класні батьківські збори — це ефективна форма одночасної вза-
ємодії з колективом батьків усього класу. Але досить часто на бать-
ківських зборах в класі присутні 5–6 батьків, а педагог із задово-
ленням констатує негативні факти з життя дитячого колективу. Це 
призводить до того, що вже в початковій школі батьки перебувають 
у тривожному очікуванні перед відвідуванням батьківських зборів, 
а на середньому ступені навчання не відвідують їх.

Як зробити збори цікавими і корисними для батьків? Цього мож-
на досягти, якщо на початку роботи з класом педагог формуватиме 
традиції проведення батьківських зборів.
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Традиції підготовки і проведення батьківських зборів можуть бу-
ти різними, головне, щоб сприяли формуванню культури бути бать-
ком, розвивали інтерес до проблем педагогіки і психології, допома-
гали долати різні ситуації у вихованні власних дітей.

Доброю традицією батьківських зборів у школі є оформлення 
індивідуальних запрошень татам і мамам для участі в батьківських 
зборах. Головним у запрошеннях на батьківські збори є те, що бать-
ки отримують їх заздалегідь, а не за годину до зустрічі.

У запрошенні повністю зазначено ім’я і по батькові обох бать-
ків; день і година проведення зборів, їх тема; орієнтовна тривалість 
зборів, контактний номер телефону, за яким можна зателефонува-
ти і дізнатися всю інформацію. Саме такий підхід до організації си-
стеми в роботі з батьками допоможе формувати повагу до професій-
ної діяльності педагога, підкреслить значущість зустрічей учителя 
з батьками, стимулюватиме їх інтерес до школи і культуру батьків-
ської взаємодії одне з одним і зі школою.

Такі запрошення зберігають в архіві класу, вони можуть при-
красити будь-яке свято.

Доброю традицією батьківських зборів, що може існувати про-
тягом усього періоду навчання дитини в середній школі, є  ведення 
батьківських щоденників — звичайного зошита, у якому занотову-
ють необхідну інформацію після батьківських зборів, висновки, по-
бажання вчителям-предметникам, дають рекомендації класному ке-
рівникові щодо організації спілкування з їх дитиною. 

На першій сторінці щоденника батьки фіксують зріст, вагу своєї 
дитини (на момент вступу до першого класу); її інтереси і захоплен-
ня, улюблені книжки, пісні; позитивні якості характеру; улюблені 
ігри і слова впродовж навчання.

Друга сторінка щоденника присвячена роздумам батьків про 
майбутнє своєї дитини (яким вони його бачать, що розвиватимуть 
у дитині, що їй побажають). Необхідно зазначити прізвища людей, 
які є найбільш авторитетними і значущими в житті дитини. Іноді ці 
дані допомагають розв’язувати багато проблем, з якими доводиться 
стикатися класному керівникові під час виховання дітей.

Подальші сторінки батьківського щоденника можуть бути при-
свячені змісту батьківських зборів (наприклад, «Народна мудрість 
про виховання», «Азбука педагогіки» тощо). Необхідно ознайоми-
ти батьків із методами виховання на прикладі художньої літерату-
ри, з виховними системами відомих історичних і літературних пер-
сонажів. Абетка педагогіки — це робота з батьками над їх педаго-
гічним і психологічним словником.
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Обов’язкова сторінка кожного батьківського щоденника і бать-
ківських зборів — сторінка радості, яку до кожних батьківських 
зборів для батьків готує класний керівник. На цій сторінці педагог 
фіксує досягнення дитини, пов’язані з її навчанням і вихованням. 
Кожні батьківські збори починаються з того, що батьки отримують 
сторінку радості, вкладають її в щоденник і протягом усіх бать-
ківських зборів працюють із нею. Вона допомагає батькам більше 
дізнатися про їх дітей, звертає увагу сім’ї на ті моменти, які бать-
ки, можливо, пропустили через власну зайнятість або неуважність; 
фіксує досягнення дитини, що формуються в сім’ї та виявляються 
в дитячому колективі.

Ведення батьківського щоденника допомагає простежити по-
зитивну зміну батьківської позиції, розвиває батьківську інтуїцію 
і спостережливість. Згодом такий батьківський щоденник може ста-
ти сімейною реліквією, тривалий час залишаючись у сім’ї своєрід-
ним педагогічним посібником із виховання дітей.

Цікавою традицією батьківських зборів може стати рубрика «Зе-
лена лампа». За допомогою цієї рубрики програють різні проблемні 
ситуації з життя класу, школи і учнів. Імена учнів не називають, си-
туації дещо змінюють, батькам необхідно знайти оптимальний ва-
ріант розв’язання  важкої життєвої ситуації.

Традиції батьківських зборів можуть різнитися, але головне — 
формування культури людського спілкування, створення такої ат-
мосфери, коли можна щиро говорити про свої радощі й біди, відчу-
ваючи доброзичливість і підтримку співрозмовників. Класний ке-
рівник повинен навчати цього батьківський колектив на власному 
прикладі.

Батьківський комітет разом із класним керівником готує тра-
диційні вітання батькам учнів до ювілейних дат і вручає їх на бать-
ківських зборах або відправляє поштою. Доречно привітати батьків 
із тими досягненнями, що відбулися в їх кар’єрі, роботі. Для них 
це виявиться не тільки приємною несподіванкою, але й переконає 
в тому, що поряд з їх дитиною небайдужий дорослий, який робить 
їх життя і життя дитини багатшим.

Доброю традицією батьківських зборів є рефлексія. Наприкін-
ці зборів батьки оцінюють їх значущість, актуальність, корисність 
не тільки для всього класу, але і для себе особисто. Рефлексія збо-
рів може відбуватися в різній формі (вислови батьків, випуск «блис-
кавки», оформлення колажу, інтерв’ю тощо).

Наприкінці навчального року підсумкові батьківські збори мо-
жуть завершуватися по-різному. Традиційними є фотографії на 
загадку, нагородження батьків-активістів і помічників класного  
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керівника і школи, створення класної книги пошани, у якій щоріч-
но урочисто фіксують прізвища батьків, без допомоги яких життя 
в класі було б нудним і нецікавим.

Усі традиції батьківських зборів існують тільки в тому колекти-
ві, де їх підтримують дорослі. Зацікавленими дорослі стануть тоді, 
коли побачать зацікавленість самого педагога.

1. Батьківські збори мають навчати батьків, а не констатувати по-
милки і невдачі дітей у навчанні.

2. Тематика зборів повинна складатися відповідно до вікових особ-
ливостей дітей.

3. Темаматика зборів має бути актуальною.
4. Збори мають бути як теоретичними, так і практичними (розв’я-

зування ситуацій, тренінги, дискусії тощо).
5. На зборах не повинні займатися обговоренням учнів.
6. Класний керівник має не напучувати, а спілкуватися з батька-

ми, давати їм можливість висловлювати власну думку і точку 
зору під час батьківських зборів, а не після них.

7. Батьківські збори не повинні бути тривалими за часом. Вони ма-
ють бути чіткими, лаконічними, системними.

8. На кожних батьківських зборах батьки мають отримувати ко-
рисну інформацію для дитини (нові гуртки і секції, клуби, ди-
тячі громадські об’єднання та організації тощо).

9. Під час зборів класний керівник повинен ураховувати присут-
ність батьків на зборах, з’ясовувати причини відсутності окре-
мих батьків.

10. Якщо класний керівник заздалегідь знатиме про відсутність бать-
ків на зборах, то повинен відразу визначити з ними терміни ін-
дивідуальної зустрічі, не чекаючи наступних зборів.

11. Готуючись до батьківських зборів, класний керівник повинен 
складати їх програму і перелік питань, що допоможе уникнути 
зайвих запитань батьків і заощадить час зборів для висвітлення 
важливіших тем.

12. Орієнтовні поточні питання батьківських зборів:
•	 зовнішній вигляд учнів, навчання дитини у сім’ї дотримання 

санітарно-гігієнічних норм; 
•	 харчування учнів;
•	 надання матеріальної допомоги учням класу;
•	 організація скарбнички класу;
•	 функціонування платних гуртків і секцій;
•	 платні й безкоштовні відвідування учнями занять і секцій;
•	 ставлення батьків до пропусків уроків учнів через поважну при-

чину;
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•	 ведення учнями зошитів і щоденників;
•	 стан шкільних підручників;
•	 ставлення батьків до участі дітей у позакласних заходах.

13. Позитивний підсумок кожних зборів є сприятливою основою 
майбутніх зборів!

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ 
КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З БАТЬКАМИ
Щоб зробити висновок про людину, принаймні, слід дізнатися 

таємниці її думок, її нещасть, її хвилювань.
Оноре де Бальзак

До нетрадиційних форм роботи з батьками належать: батьків-
ські читання; батьківські вечори; тематичні, групові та індивіду-
альні консультації (про деякі форми роботи вже йшлося раніше). 
Для того щоб нетрадиційні форми співпраці з батьками в колекти-
ві прижилися, їх слід проводити системно.

1. Консультація. Бесіда
Індивідуальна консультація — одна з найважливіших форм вза-

ємодії класного керівника з сім’єю. На індивідуальну консультацію 
батьків можна запросити за власною ініціативою, вивчивши резуль-
тати навчання учня, або за рекомендацією вчителів-предметників. 
Готуючись до консультації, необхідно визначити питання, відпові-
ді на які допоможуть планувати організацію виховної роботи з ди-
тиною і класом у цілому. Індивідуальна консультація має бути на-
вчальною і сприяти створенню контакту між батьками і вчителем. 
Класний керівник надає батькам можливість розповісти про ті 
проб леми, з якими вони бажають ознайомити його в неформальній  
обстановці.

Орієнтовні питання первинної консультації:
•	 особливості здоров’я дитини;
•	 захоплення, інтереси;
•	 переваги в сімейному спілкуванні;
•	 поведінкові реакції;
•	 особливості характеру;
•	 мотивація навчання;
•	 навчальні пріоритети;
•	 позашкільні інтереси;
•	 моральні цінності сім’ї.
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Додаткові питання
1. Яка думка склалася у батьків про попередній клас і педагога, 

у якого навчалася дитина?
2. Яка думка про школу у батьків уже склалася?
3. Як оцінюють батьки положення дитини в її власній сім’ї?
4. Що дитині в сім’ї можна робити, а що — заборонено?
5. Якої допомоги потребують батьки від школи і громадських ор-

ганізацій?
6. Як вони розуміють виховну систему класу?
7. Які доручення у класі могла б виконувати їх дитина?

Під час індивідуальної консультації педагог повинен робити  
позначки, що допоможуть йому під час складання плану виховної ро- 
боти, характеристики класу. Кожна індивідуальна консультація  
має завершуватися усними і письмовими рекомендаціями батькам  
щодо виховання дитини. Їх можна подати під час першої індиві-
дуальної консультації та запропонувати обміркувати, а свою дум-
ку висловити на перших батьківських зборах у класі або на наступ-
ній консультації, якщо батьки вважають, що подальша консульта-
ція їм необхідна.

Співпраця принесе свої плоди тоді, коли рідні й близькі люди, 
без яких дитина не уявляє свого життя, знайдуть у собі сили і муж-
ність щодня вчитися бути справжньою Матір’ю і справжнім Батьком!

ЗАКОНИ СПРАВЖНІХ БАТЬКІВ

Закон 1. Дорожіть любов’ю своєї дитини. Пам’ятайте: від любо-
ві до ненависті — тільки один крок, не робіть необдуманих кроків!

Закон 2. Не принижуйте своєї дитини, адже ви формуєте у неї 
навички приниження, які вона зможе використовувати стосовно 
інших людей або вас.

Закон 3. Не загрожуйте своїй дитині! Погрози дорослого спричи-
няють брехню дитини, призводять до боязні й ненависті.

Закон 4. Не накладайте заборон! Те, що категорично заборонено, 
дуже хочеться спробувати — не забувайте про це!

Закон 5. Не опікайте свою дитину там, де можна обійтися без опі-
ки; дайте можливість маленькій людині самостійно дорослішати.

Закон 6. Умійте контролювати та розумійте міру любові та бать-
ківської відповідальності.

Закон 7. Розвивайте в собі почуття гумору! Учіться сміятися над 
своїми слабкостями, дозволяйте своїй дитині сміятися разом із ва-
ми. УЧІТЬ СВОЮ ДИТИНУ СМІЯТИСЯ НАД СОБОЮ! Це краще, 
ніж якщо над нею сміятимуться інші.
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Закон 8. Не читайте своїй дитині нескінченних нотацій, адже 
вона їх не чує!

Закон 9. Будьте завжди послідовними в своїх вимогах, орієнтуй-
теся в своїх дозволах і заборонах.

Закон 10. Не позбавляйте свою дитину права бути дитиною. На-
дайте їй можливість пустувати, бути дитиною під час дитинства, 
інакше період дитинства триватиме і в її дорослому житті, що мо-
же обернутися серйозними наслідками і для дитини, і для батьків!

Закон 11. Пам’ятайте, що найбільше батьківське щастя — бачи-
ти дітей розумними і вдячними! 

В індивідуальних консультаціях можуть брати участь не тільки 
педагоги, але й психолог, соціальний педагог, представник шкіль-
ної адміністрації. Консультація є корисною лише тоді, якщо во-
на допомагає розв’язати  проблему, є своєрідним моментом істини 
в житті сім’ї та дитини.

Якщо в дитячому колективі є проблеми, що стосуються декіль-
кох сімей, то можна провести тематичну консультацію. Ініціа-
тива організації такої консультації може виходити як від учителя, 
так і від самих батьків. Тематична консультація вимагає серйоз-
ної підготовки класного керівника і тих фахівців, які в ній брати-
муть участь. Якщо батьки погодилися взяти участь у консультації, 
то класний керівник повинен поговорити з фахівцями, запрошени-
ми на неї, ознайомити їх із тими проблемами, що спричинили про-
ведення такої зустрічі.

Під час тематичної консультації батьки отримують рекомендації 
від фахівців і класного керівника, ознайомлюються з літературою  
з проблеми. Батькам можна запропонувати зустрітися за темою кон-
сультації за потреби ще раз.

Орієнтовні теми консультацій для батьків
•	 Якщо дитина — шульга?!
•	 Дитяча агресивність та її причини.
•	 Самостійність дитини під час виконання домашніх заданій. Як 

її розвивати?
•	 Як розвинути у дитини інтерес до читання?
•	 Образливість і плаксивість дитини. Що за цим приховано?
•	 Розбіжності у вихованні в сім’ї та їх вплив на навчальні успі-

хи дитини.
•	 Ваша дитина в колективі дітей.
•	 Дитячий егоїзм. Як його подолати?
•	 Якщо дитина не хоче йти до школи.
•	 Фантазування і брехня дитини. Думка фахівців.
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•	 Друзі в житті дитини.
•	 Причини і наслідки дитячої соромливості.
•	 Роль сімейних взаємин у формуванні культури спілкування ди-

тини з іншими дітьми.
•	 Соціальна адаптація дитини та її результати.
•	 Причини дитячої самотності.
•	 Методи виховання дитини в сім’ї та їх вплив на результати її на-

вчальної діяльності.
•	 Алкоголізм батьків і дитячі страхи.

Перелік тем для проведення консультацій можна продовжи-
ти, але потрібно пам’ятати, що тематична консультація є кори - 
сною тільки в тому випадку, якщо батьки усвідомлюють проблему, 
через яку їх запросили. Якщо особиста зацікавленість батьків від-
сутня, то консультація може зашкодити дитині, призвести до сум-
них наслідків. Класний керівник не повинен захоплюватися тема-
тичними консультаціями. Якщо питання, що він хоче порушити 
під час консультації, стосуються більшості батьків класу, то краще 
обговорювати їх на батьківських зборах або використовувати іншу 
форму освіти батьків.

Бесіда має велике значення у виховному арсеналі класного ке-
рівника. Її доцільно проводити з метою попередження конфліктних 
ситуацій, для налагодження взаємин між батьками і дітьми, між 
окремими педагогами і сім’єю.

Використовувати бесіду в роботі з батьками необхідно для того, 
щоб досягнути довірчої атмосфери, розв’язати конфліктні ситуації. 
Результати бесіди не повинні озвучуватися. Під час бесіди класний 
керівник має більше слухати і чути, а не пропонувати рекомендації 
щодо виховання або напучувати.

2. Батьківські читання
Дуже корисною і необхідною формою роботи з сім’єю є батьків-

ські читання, що є своєрідною формою роботи з батьками, яка дає 
їм можливість не тільки слухати лекції педагогів, але і самим ви-
вчати літературу з проблеми.

Батьківські читання можна організувати вже на перших у ро-
ці зборах. Батьки визначають питання педагогіки і психології, що 
їх найбільше хвилюють. Учитель збирає інформацію та аналізує її. 
За допомогою шкільного бібліотекаря визначає книги, у яких мож-
на отримати відповідь на поставлене батьками запитання. Батьки 
читають книги і через певний проміжок часу беруть участь у бать-
ківських читаннях за книгами, які прочитали. Особливістю таких 
заходів є те, що, аналізуючи педагогічну проблему, батьки можуть 
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висловлювати власне розуміння питання, полемізувати з іншими 
батьками з питання, відстоювати власні переконання.

Батьківські читання допомагають багатьом батькам переглянути 
свої погляди на виховання, ознайомитися з традиціями виховання 
дітей в інших сім’ях, інакше поглянути на свою дитину і своє став-
лення до неї. Під час батьківських читань доречно формувати бать-
ківську культуру, світогляд у межах певної проблеми.

Батьківські читання — це можливість ознайомлення батьків із 
цікавою дитячою літературою, новими авторами. 

Орієнтовні теми батьківських читань 

1-й клас Мудрість народних прислів’їв і приказок про виховання.
«Доросла» правда дитячих віршів С. Я. Маршака про вихо-
вання.
Януш Корчак і його теорія виховання дітей.
«Ми учимо дитину жити серед людей». Кодекс сімейного ви-
ховання

2-й клас Як спілкуватися з дитиною? (за книгою Ю. Б. Гиппенрейтер).
В. О. Сухомлинський про виховання хлопчиків і дівчаток.
Як стати героєм в очах власної дитини. Огляд періодичних 
видань про виховання.
Дитячі комплекси в дорослому житті. Записки дитячого пси-
хіатра Ю. Буянова

3-й клас Як формувати і розвивати вольові зусилля дитини (за книгою 
У. Джемса «Психологія в бесідах з вчителями»).
Що таке нестандартність мислення? (за книгою В. Г. Кротова 
«Масаж думки»).
Що робити, якщо... (за книгою М. Коляди «Шпаргалка для 
батьків»).
Дитячі витівки в дорослому житті (за матеріалами періодич-
них видань)

4-й клас Як навчити дитину бути самостійною? (за книгою М. Коляди 
«Шпаргалка для батьків»).
Мудрість батьків. У чому її суть? (за книгою А. Лопатіної 
і М. Скребцової «32 бесіди із сімейного виховання у школі»).
Психосексуальний розвиток дітей (за книгою Мішеля Кле 
«Психологія підлітка»).
До чого можуть призвести конфлікти в сім’ї? (за матеріалами 
періодичних видань)

3. Батьківські вечори
Цікавою і новою формою роботи з батьками є батьківські вечо-

ри. Їх доречно проводити, коли класний керівник щойно почав фор-
мувати батьківський колектив класу, коли діти лише перетнули по-
ріг школи.
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Батьківські вечори — форма роботи, що об’єднує батьківський 
колектив. Вони проводяться в класі 1–2 рази на рік у присутності 
дітей або без них.

Батьківський вечір — це свято спілкування з батьками друзів 
твоєї дитини, свято спогадів власного дитинства і дитинства своєї  
дитини, пошук відповідей на запитання, які перед батьками ста-
вить життя.

Якими можуть бути теми батьківських вечорів? Найрізноманіт-
нішими! Головне, на вечорі батьки повинні вчитися слухати і чути 
одне одного, самого себе, свій внутрішній голос. Вони збираються 
не для того, щоб з’ясувати стосунки одне з одним, а для того, щоб 
порозумітися, допомогти одне одному, поділившись досвідом вихо-
вання власної дитини з іншими батьками

Орієнтовні теми батьківських вечорів 
•	 Рік народження моєї дитини. Яким він був?
•	 Перші книжки дитини.
•	 Майбутнє моєї дитини. Яким я його бачу?
•	 Друзі моєї дитини.
•	 Свята нашої сім’ї.
•	 «Можна» і «не можна» в нашій сім’ї.
•	 День народження нашої сім’ї. Як ми його святкуємо?
•	 Покарання і заохочення в нашій сім’ї.
•	 Питання дітей, які заводять дорослих у глухий кут.
•	 Фотографії нашого дитинства.
•	 Як навчитися дякувати власній дитині.
•	 Якщо дитина хворіє...
•	 Як ми навчаємо власну дитину трудитися.
•	 Етичні уроки нашої сім’ї.
•	 Роль тата в сім’ї. Сімейні діалоги.

Такі теми дозволяють не тільки висловити власну думку, але 
й почути щось корисне для себе в міркуваннях інших батьків, зро-
бити певні висновки, чогось навчитися. Красиво організований бать-
ківський вечір інколи може зробити те, чого не може зробити бесі-
да або консультація. Невимушена святкова атмосфера, душевність, 
відсутність повчальності, добрий гумор і бажання поділитися сво-
їм досвідом сприяють тому, що батьки щиро говорять про свої проб-
леми, запитують поради, пропонують допомогу і підтримку тим, 
хто їх потребує. 

Батьківський вечір — це можливість класного керівника зна-
йти однодумців і помічників щодо виховання дітей і формування 
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дитячого колективу. Дуже добре, якщо підсумком батьківського 
вечора стане випуск батьками газети, у якій вони звернуться до ді-
тей із пропозицією або проханням, викличуть на якесь змагання, 
оголосять цікавий конкурс. За допомогою організації батьківських 
вечорівможна розв’язати ще дуже етичну проблему батьківських 
колективів — навчальне суперництво дітей. Часто воно заохочуєть-
ся сім’єю, що призводить до конфліктних ситуацій між дітьми та їх 
батьками. Батьківські вечори зближують сім’ї, допомагають подо-
лати недовір’я і ворожість у взаєминах дітей і дорослих.

4. Батьківські тренінги
Останнім часом ефективною формою формування батьківської 

культури стали батьківські тренінги — активна форма роботи з тими 
батьками, які усвідомлюють проблемні ситуації в сім’ї, бажають змі-
нити свою взаємодію з власною дитиною, зробити її відкритою і щи-
рою, розуміють необхідність набуття нових знань і умінь щодо ви-
ховання власної дитини.

Батьківські тренінги мають велике значення для тих батьків, які 
щойно почали набувати досвіду виховання дитини-школяра. У них 
повинні брати участь обоє батьків. Від цього ефективність тренінгу 
збільшується, тому результати не забаряться. 

Тренінг зазвичай проводять із групою у складі 12–15 осіб. Бать-
ківські тренінги є результативними, якщо всі батьки братимуть ак-
тивну участь у них і регулярно їх відвідуватимуть. Для того щоб тре-
нінг мав кінцевий позитивний результат, він повинен складатися 
з 5–8 занять. Батьківський тренінг проводять, як правило, психо-
лог школи або людина, яка має право проводити тренінгову роботу. 
Під час таких занять батьки виконують різноманітні завдання («ди-
тячі гримаси», «улюблена іграшка», «мій казковий образ», «дитя-
чі ігри», «спогад дитинства», «фільм про мою сім’ю»). Такі завдан-
ня дозволяють інакше осмислити взаємини у своїй сім’ї, погляд на 
власний авторитет в очах дитини.

Якщо у вихованні окремих дітей класний керівник інколи зу-
стрічається з нерозв’язними проблемами, можна запропонувати взя-
ти участь у тренінгу не лише батькам, але й дітям. Спільна участь 
у тренінгу дасть можливість батькам поглянути на деякі буденні си-
туації очима самої дитини і відкрити для себе світ, у якому вона жи-
ве. Досить часто шкільний психолог, проводячи одноразові зустрі-
чі з учнями і їх батьками, не досягає такого ефекту, якого досягає 
психолог, організовуючи тренінгові заняття, розраховані на певний  
час спілкування. Такий тренінг називається тренінгом бать-
ківської ефективності.



38 Батьківський всеобуч. Матеріали для роботи з батьками учнів 1–4 класів

За результатом участі у тренінгу шкільний психолог проводить 
співбесіду з класним керівником і дає йому рекомендації щодо ор-
ганізації взаємодії з кожною дитиною і з кожною сім’єю. 

Що робити, якщо психолог відсутній, а необхідно залучити сім’ю 
до співпраці з школою і класним керівником?

Для цього досить часто використовують так звані години щиро-
сті, які може організувати в своєму класі сам класний керівник. 
Зважаючи на ті проблеми, що склалися в сім’ї дитини, він розроб-
ляє вправи і проводить заняття з батьками і дітьми.

Ігровий тренінг для учнів і батьків (3–4 класи)

Проблема: грубість і агресивність поведінки дітей; плітки бать-
ків; агресивна поведінка батьків і дітей під час зустрічей із батьків-
ським колективом і учнями.

Заняття I
Завдання 1
Батькам і дітям пропонують спільно вигадати свою емблему 

участі в ігровому тренінгу і разом презентувати її. Час виконання 
завдання — 5–6 хв.

Завдання 2
Учасникам ігрового тренінгу необхідно придумати собі нове ім’я 

на час занять. Кожен обирає собі те ім’я, що найбільше сподобало-
ся. Час виконання завдання — 6–7 хв.

Завдання 3
Учасники по колу продовжують фразу і називають свої асоціації зі 

словом «дитинство». Тренер пропонує пограти в гру, під час якої він 
називає початок фрази, а дорослі й діти повинні її продовжити (на-
приклад, «у дитинстві можна...» (битися, грати, весело жити, пла-
кати…)). Якщо хтось не згоден з аргументом «битися», він плескає 
в долоні. Аналогічно необхідно виконати це завдання, але стосовно 
фрази «у дитинстві не можна...». Час виконання завдання — 5–6 хв.

Завдання 4
У коло по черзі викликають дорослих і дітей, які повинні зігра-

ти роль людини, що плаче. Тренер рахує: «Один, два, три — сльоза-
ми горю допоможи!» Та людина, яку обрали, повинна втішити то-
го, хто плаче. Час виконання завдання — 10 хв.

Завдання 5
Учасникам групи потрібно об’єднатися і протягом короткого часу 

намалювати на аркуші ватману розповідь на тему «Жила-була кіш-
ка». Час виконання завдання — 5–6 хв.
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Ритуал прощання.
Діти і дорослі повертаються одне до одного обличчям і говорять: 

«Дякую за те, що ти перебував поряд», потім тиснуть одне одному руки.

Заняття II
Завдання 1
Учасники тренінгу сідають по колу і виконують завдання «При-

віт». Кожний з учасників повинен вимовити декілька приємних слів 
людині, яка сидить поряд, завершивши фразою: «Це мій тобі при-
віт». Час виконання завдання — 3 хв.

Завдання 2
Учасникам групи необхідно інсценувати намальовану розповідь 

«Жила-була кішка». Час виконання завдання — 10 хв.

Завдання 3
Учасникам пропонується пофантазувати та уявити, що вони 

мають можливість полетіти на Марс, узявши з собою тільки од-
ну істоту, одну неістоту і одну пам’ятну річ. Час виконання за-
вдання — 10 хв.

Завдання 4
Учасники працюють у парах і розігрують пантоміму за темою 

«Яма» (людина йшла вулицею і, не помітивши яму, упала в неї. 
Повз яму проходить інша людина). Учасники мають зобразити за 
допомогою пантоміми, чим завершилася ця історія. Час виконан-
ня завдання — 6–7 хв.

Завдання 5
«Подарунки». Кожен учасник групи відзначає день народжен-

ня та отримує подарунки від друзів. Ведучий викликає іменинни-
ка у центр ігрової кімнати, усі вітають його і вручають імпровізова-
ні подарунки. Час виконання — 3–4 хв.

Ритуал прощання.

Заняття III
Завдання 1. Гра з м’ячем
Учасники групи повинні передавати одне одному м’яч, вислов-

люючи тільки слова схвалення, навіть якщо у когось щось не вихо-
дить. М’яч передається одне одному по колу над головою. Час вико-
нання завдання — 6–7 хв.

Завдання 2. «Що мені подобається і не подобається»
Учасникам групи пропонують продовжити фрази: «Я не люблю, 

коли...» і «Я люблю, коли...». Час виконання завдання — 5 хв.
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Завдання 3. «Дзеркало»
Учасникам пропонують об’єднатися у пари і по черзі демонстру-

вати за допомогою міміки емоції. Кожен учасник повинен визна-
чити, яка емоція виражалася. Час виконання завдання — 7–8 хв. 

Завдання 4. «Свято вдома»
Учасникам необхідно виконати групове завдання: намалювати 

на аркуші ватману новорічну ялинку і спільними зусиллями при-
красити її. Бажано, щоб це завдання виконували діти спільно зі сво-
їми батьками.

Завдання 5. «Переспівування»
Учасники об’єднуються у дві команди: діти і батьки. Команда ді-

тей співає «дорослі» пісні, а команда батьків — «дитячі». Учасники 
виконують пісні по черзі до першої поразки. Час виконання — 7 хв.

Ритуал прощання.

Заняття IV
Завдання 1. «Промінець доброти»
Кожний з учасників повинен намалювати сонце з променями 

і визначити, кому він хотів би подарувати по одному промінцю і чо-
му. Час виконання завдання — 8 хв.

Завдання 2. Гра «Королівство»
Ведучий за допомогою групи визначає провідні посади і ролі 

в королівстві. Потім група визначає, хто з її членів яку посаду по-
винен посідати в королівстві, обґрунтовує вибір. Час виконання за-
вдання — 10 хв.

Завдання 3. Гра «Чаклунство»
Гра проводиться в парах. Один учасник грає роль зачарованого 

принца або принцеси, а інший — повинен його звільнити від чар. 
Для цього можна використовувати слова і жести. Час виконання 
завдання — 6 хв.

Завдання 4. Гра «Потяг»
Група шикується в шеренгу одне за одним, обирає «машині-

ста», який дає свисток, і група вирушає у подорож. «Машиніст» 
очолює шеренгу. Його головне завдання — упевнено управляти 
групою і не збитися з шляху. Завдання групи — допомагати «ма-
шиністові», маневрувати, щоб нікого не загубити в дорозі. Час ви-
конання — 10 хв.

Завдання 5. «Про що я мрію»
Кожен член групи розповідає, про що він мріє найчастіше, з чим 

пов’язані його мрії. Розповідь відбувається по колу.

Ритуал прощання.
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Заняття V
Завдання 1. «Радість — смуток»
Члени групи мають продовжити фрази: «Мені радісно, коли...», 

«Мені сумно, коли...». Час виконання завдання — 6–7 хв.

Завдання 2. «Подарунок на згадку»
Кожен член групи готує будь-якому учасникові подарунок (ма-

люнок, вірш, пісня тощо). Час виконання завдання — 10 хв.

Завдання 3. «Незабудки»
Учасники групи пишуть одне одному побажання, водячи паль-

цем по спині того учасника, хто сидить попереду. Кожен член гру-
пи, не ставлячи запитань, повинен здогадатися, які слова пише йо-
го сусід. Час виконання завдання — 10 хв.

Завдання 4. «Портрет на згадку»
Учасники отримують великий аркуш ватману і малюють колек-

тивний портрет своєї групи. Його можна повісити в кабінеті психо-
логії, заздалегідь проаналізувавши результати спільного малюван-
ня дітей і батьків. Час виконання завдання — 15 хв.

Завдання 5. «З особистої скриньки»
Учасникам групи пропонують пригадати найщасливіші події 

життя, назвати їх. Час виконання завдання — 6–7 хв.

Ритуал прощання.
Члени групи отримують маленькі паперові сердечка, на яких 

кожен ставить свій підпис і пише найважливіше, на його думку, 
слово для кожної людини (наприклад: «Тримайся!», «Не бійся!», 
«Будь добрим!»).

Якщо класний керівник уважає основним завданням виховної 
роботи в школі об’єднання дитячого колективу, формування пози-
тивної емоційної атмосфери, то тренінгова робота допоможе у цьому.

До групових тренінгів потрібно залучати і проблемних, і обда-
рованих дітей, а також дітей, у яких негаразди у родині, які часто 
хворіють. Практика свідчить, що після тренінгу, проведеного клас-
ним керівником і психологом, багато дітей змінюють поведінку на 
краще, у них з’являються мотивація до навчання, інтерес до життя.

Велике значення така робота має і для класного керівника, який 
дізнається більше про учнів, має можливість ознайомитися з сімей-
ною ситуацією, спостерігаючи за батьками і дітьми в неформаль-
ній обстановці.

Кожне тренінгове заняття повинне бути проаналізоване, і лише 
після цього класний керівник коригує план проведення майбутніх 
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занять. Якщо тренінг проводить психолог, то доречно обговорити 
з ним отримані результати і визначити завдання для нового тренінгу.

5. Батьківські ринги
Крім тренінгів з учнями та їх батьками, хорошою формою осві-

ти батьків є батьківський ринг — одна з дискусійних форм спілку-
вання батьків і формування батьківського колективу. Проведення 
батьківських рингів у школі є необхідним. Багато батьків у почат-
ковій школі висловлюються категорично із багатьох питань вихо-
вання дітей, не враховуючи можливостей і здібностей своєї дитини, 
рівня її реального навчального потенціалу. Деякі батьки вважають, 
що їх методи виховання є безсумнівними, не мають зазнавати корек-
ції педагога. Батьківський ринг проводиться для того, щоб батьки  
могли з’ясувати, наскільки вони праві щодо своїх методів вихован-
ня, або провести ревізію свого педагогічного арсеналу, замислити-
ся над тим, що у вихованні своєї дитини вони роблять правильно, 
а що — ні.

Батьківський ринг готується у вигляді відповідей на найактуаль-
ніші питання педагогічної та психологічної науки. Питання обира-
ють самі батьки. Вони можуть обрати теми на початку навчального 
року. Перелік проблемних питань для участі в рингу батьки отриму-
ють на перших батьківських зборах. Під час рингу щодо певного пи-
тання полемізують двоє або більше сімей. Решта аудиторії в полемі-
ку не вступає, а лише підтримує думку сімей оплесками. Експерта-
ми в батьківських рингах є молоді педагоги, які працюють у школі, 
а також діти-старшокласники. Останнє слово під час рингу залиша-
ється за фахівцями, яких необхідно запрошувати для уча сті в зу-
стрічі, або за класним керівником, який може навести вагомі дока-
зи з життя класного колективу на захист певної позиції.

Користь таких зустрічей полягає в тому, що вони дозволяють по-
збутися розмов серед батьків із питань організації навчання їх дітей, 
змісту навчального і виховного процесу.

Орієнтовна тематика батьківських рингів
•	 Погані звички. Спадковість або вплив соціуму?
•	 Чи можна карати дитину?
•	 Що робити, якщо батько не цікавиться вихованням дитини?
•	 Як навчити дитину завжди залишатися людиною?
•	 Чи потрібні дитині свята?
•	 Труднощі шкільного уроку. У чому вони полягають?
•	 Діти різних національностей в одному класі.
•	 Шкільна форма. «За» і «проти».
•	 Якщо діти безвідповідальні…
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ  
ДІАГНОСТУВАННЯ В РОБОТІ 
КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З СІМ’ЄЮ

Діагностування — не панацея, а засіб, що допомагає  
зробити проблему безпроблемною.

Д. Добсон

Величезну роль у роботі класного керівника відіграє діагности-
ка, що може бути використана як у роботі з учнями, так і з колек-
тивом батьків.

Будь-яка інформація, яку класний керівник може отримати від 
батьків у результаті діагностування, може допомогти сім’ї та дитині.

Проте проведення діагностичних досліджень серед учнів та їх 
батьків накладає на класного керівника певні зобов’язання. 

По-перше, це дотримання суворої конфіденційності та етичних 
зобов’язань, пов’язаних зі здобутою інформацією. 

По-друге, не завжди отримані під час діагностування матеріали 
є об’єктивними. Це означає, що сумнівний діагностичний матеріал 
потребує додаткової перевірки. 

По-третє, будь-який діагностичний матеріал, використаний у ро-
боті з батьками, повинен бути складений таким чином, щоб у ньо-
му не містилося некоректних фраз, що ображають гідність людини.

Діагностування можна використовувати під час підготовки до 
батьківських зборів, зустрічей із батьками, а також як аналітичний 
матеріал після батьківських зборів.

Попереднє діагностування

Попереднє діагностування проводиться, починаючи з початко-
вих класів і триває під час подальших років навчання в школі. 

Анкета 1. Експрес-прогноз складу батьківського колективу
1. Прізвище, ім’я і по батькові батьків учня.
2. Професії обох батьків.
3. Освіта батьків.
4. Вік обох батьків.
5. Вік існування сім’ї.
6. Повна або неповна сім’я.
8. Як складаються взаємини, якщо сім’я неповна. 
9. Кількісний склад членів сім’ї.

10. Житлові умови сім’ї.
11. Адреса сім’ї, телефон, телефон екстреного зв’язку, робочий те-

лефон батьків.
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12. Матеріальні можливості сім’ї (чи потребує дитина матеріаль-
ної допомоги).

13. Інтереси, захоплення, хобі сім’ї.

Анкета 2. Портрет майбутнього першокласника
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Число, рік і місяць народження.
3. З якого часу відвідував дитячий садок? Як складалися у дитини 

стосунки в дитячому садку?
4. Як часто хворіє і як долає хвороби?
5. Яким школярем дитині хотілося б стати?
6. Хто з її друзів і приятелів разом із нею відвідуватиме школу?
7. Як ставиться до придбання шкільного приладдя?
6. Чим цікавиться і захоплюється? Чим прагнула б займатися в шко-

лі, крім шкільних занять?
8. Хто з членів сім’ї має найбільший авторитет для вашої дитини?
9. Якими є особливості характеру та емоційної сфери вашої дитини?

10. Які якості характеру своєї дитини ви мали б намір активно роз-
вивати?
Попереднє діагностування може полягати не тільки в анкетуван-

ні батьків. Інформативною є методика нескінченних пропозицій, що 
допоможе визначити ставлення батьків до школи, учителів і відві-
дування власною дитиною навчального закладу. Якщо батьки, від-
повідаючи на запропоновані питання, більше згадують негативні 
моменти зі шкільного життя, можна впевнено сказати, що мимово-
лі вони шукатимуть негатив у шкільному житті своєї дитини. Тому 
класний керівник багато в чому може уникнути проблемних ситуа-
цій, якщо вивчить уже сформовані стереотипи ставлення до школи 
окремих батьків, обумовлені їх власним шкільним досвідом. Отри-
мані результати допоможуть класному керівникові позбутися напру-
женості батьківських очікувань, уникнути стереотипів, попереди-
ти можливість конфліктних ситуацій на початку роботи з класним 
колективом. Попереднє діагностування допоможе класному керів-
никові побачити батьків, які підтримуватимуть його в роботі з кла-
сом, а також визначити сім’ї, яким важко переживати період влас-
ної адаптації й адаптації своєї дитини до школи. 

Анкета 3. Шкільні роки батьків
1. Мої шкільні спогади.
2. У класі я завжди почувався...
3. Мій класний керівник ставився до мене…
4. Мої шкільні результати були…
5. Мені подобалося, коли вчитель…
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6. Мені не подобалося, коли вчитель…
7. Я ображався, якщо…
8. Я радів, якщо…
9. Найяскравіша подія шкільного життя — це…

10. Зі шкільного життя мені боляче згадувати про…
11. Я хочу, щоб моя дитина почувалася в класі…
12. Я не хочу, щоб моя дитина пережила в свої шкільні роки…

Тематичне діагностування

Крім попереднього діагностування, що проводиться на початку 
роботи з колективом батьків, велике значення має і тематичне діа-
гностування, що проводить класний керівник, готуючись до різних 
заходів із батьками.

Тест. Стилі і методи виховання дитини в сім’ї
Перед вами — 10 буденних ситуацій, що можуть траплятися 

з вашою дитиною. Розв’язання вами запропонованих ситуацій ви-
значає стиль вашого виховання дитини в сім’ї. Запропонуйте влас-
ний варіант відповіді на запропоновані ситуації та підрахуйте бали.

1. Ваша дитина любить пустувати: то повернеться додому з синцем, 
то з розірваною штаниною...

1) Розпитуєте, що трапилося, зашиваєте штани, за потреби роби-
те компрес — 3 бали.

2) Надаєте допомогу дитині, але при цьому постійно запевняєте її, 
що це може погано завершитися — 0 балів.

3) Удаєте, що нічого не трапилося, надаєте дитині можливість са-
мостійно впоратися з тим, що трапилося,— 5 балів.

2. У вашої дитини є друзі, але вони не слухаються своїх батьків 
і, на вашу думку, вони погано виховані...

1) Розмовляєте з їх батьками і просите звернути увагу на поведін-
ку їх дітей — 2 бали. 

2) Запрошуєте цих дітей до себе додому, прагнете позитивно впли-
нути на них — 5 балів.

3) Пояснюєте дитині, що ці друзі їй не пара — 0 балів.
3. Ваша дитина намагається бути лідером у всіх дитячих іграх 

і, якщо їй це не вдається, то намагається бунтувати...
1) Уважаєте, що вміння програвати піде їй на користь — 0 балів.
2) Намагаєтеся пояснити їй, у чому справжня причина поразки — 

3 бали.
3) Прагнете їй підіграти, щоб вона неодмінно виграла і не зазнала 

поразки — 5 балів.
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4. Вашу дитину важко ввечері вкласти вчасно спати...
1) Постійно пояснюєте, яким важливим для дитини є сон,— 3 бали.
2) Дозволяєте дитині не дотримуватися режиму, але будите її зав-

жди о певній годині — 5 балів.
3) Завжди вкладаєте дитину о певній годині, не слухаючи жодних 

її заперечень,— 0 балів.
5. Ваша дитина обожнює телевізор...
1) Дозволяєте дивитися телевізор стільки, скільки вона бажає без 

обмежень, оскільки вважаєте, що, незважаючи на заборони, во-
на все одно дивитиметься його — 0 балів.

2) Запевняєте свою дитину, що їй можна переглядати, а що — ні,— 
2 бали.

3) Самі визначаєте передачі, які дитина може переглядати — 5 балів.
6. Ваша дитина з раннього дитинства не може змовчати...
1) Пояснюєте, що така поведінка є непристойною — 5 балів.
2) Забороняєте своїй дитині так поводитися — 0 балів.
3) Заохочуєте свою дитину за пристойну поведінку — 3 бали.
7. Ваша дитина вже цікавиться протилежною статтю...
1) Намагаєтеся знеохотити її — 0 балів.
2) Залишаєте все як є, уважаючи, що все стане на свої місця саме 

собою — 3 бали.
3) Пояснюєте своїй дитині всі особливості взаємин між людьми про-

тилежної статі — 5 балів.
8. Вашу дитину іноді ображають однолітки...
1) Учите свою дитину давати здачу кривдникам — 5 балів.
2) Проводите профілактичну бесіду з батьками і дітьми таких 

учнів — 3 бали.
3) Просите свою дитину уникати контактів із такими дітьми 

і звертаєтеся по допомогу до педагога — 0 балів. 
9. Ваша старша дитина часто ображає молодшу...
1) Не втручаєтеся в їх взаємини, сподіваючись на те, що старша 

зрозуміє свої помилки без підказки,— 0 балів.
2) Караєте старшу дитину за це у присутності молодшої — 5 балів.
3) Прагнете приділити більше уваги молодшій дитині незалежно 

від їх взаємин зі старшою — 3 бали.
10. Ваша дитина грубить, б’ється з іншими дітьми, стає злою і без-

сердечною...
1) Теж поводитеся стосовно неї так само, щоб вона відчула, як по-

гано вона поводиться — 0 балів.
2) Прагнете впливати на неї добром і ласкою — 5 балів.
3) Шукаєте причини такої реакції дитини  (жорстокі фільми, ото-

чення дитини у дворі, класі та ін.) — 2 бали.
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Опрацювання результатів
•	 0–18 балів. Ви вважаєте за необхідне виховувати власну дити-

ну по-своєму, уважаючи, що вона повинна повторити в собі вас.  
Ви забуваєтеся, що дитина повинна розвиватися і формувати 
в собі самостійність, незалежність, упевненість у собі, здатність 
до творчості в усіх її проявах. Якщо ви над цим не замислитеся, 
то це може призвести до того, що дитина, зіткнувшись із дорос-
лим світом, може в ньому загубитися і не знайти себе. Ви вважа-
єте, що опікати дитину просто необхідно. Ваші методи вимага-
ють осмислення і корекції.

•	 19–35 балів. Слід зауважити, що в питаннях виховання ви праг-
нете діяти сучасними методами, уважаючи, що дитина повинна 
багато чого зрозуміти на власному досвіді. Проте, у своїх мето-
дах виховання ви не завжди є послідовними: довіряючи своїй 
дитині розв’язувати самостійно проблеми і приймати рішення, 
ви іноді нібито намагаєтеся керувати, що викликає подив вашої 
дитини і може призвести в підлітковому віці до конфліктів і сва-
рок. Пам’ятайте, що, одного разу прийнявши рішення, необхід-
но бути послідовним щодо його реалізації.

•	 36–50 балів. Ви усвідомлюєте, що дитина не може проживати своє 
життя чужим розумом, і створюєте всі можливі умови для того, 
щоб вона могла навчитися розвивати власну ініціативу, логічне 
мислення, здатність до аналізу подій і явищ. Ви не усуваєтеся від 
виховання своєї дитини, а йдете поряд із нею, спостерігаючи за 
тим, як вона будує свої взаємини з близькими, однокласниками,  
педагогами. Ви навчаєте свою дитину не тільки усвідомлювати 
власні помилки, але й створюєте умови для їх самостійного ви-
правлення. Вам подобається бачити поряд розумну людину, яка 
дорослішає і прагне мислити самостійно та відповідально.

Анкета. Дитина: здібна або обдарована?
Це дослідження дозволить батькам відкрити в своїй дитині для 

себе й оточуючих щось нове. Для того щоб інформація про талано-
витість дитини була повною, батькам можна запропонувати оціни-
ти ступінь обдарованості дитини без зв’язку з проявами її інтересів.

Для цього наведено перелік характеристик обдарованих дітей.
На думку психологів і педагогів, він містить критерії потенцій-

ної обдарованості. Анкета допоможе батькам самостійно визначити 
рівень проявів здібностей дитини.

Батьки мають ставитися до оцінювання здібностей своєї дитини 
неупереджено й об’єктивно. На запитання анкети необхідно відпо-
відати словами «так» або «ні».
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Ваша дитина…
1. Швидше здібна, ніж обдарована.
2. Творча, ініціативна, діяльна.
3. Жваво цікавиться новим.
4. Цікавиться незрозумілими і загадковими явищами, шукає від-

повіді на незрозумілі питання.
5. Відволікається і не завжди доводить розпочату справу до кінця.
6. Потребує підтримки і допомоги старших у розпочатій цікавій 

справі.
7. Для неї характерний прояв агресивності, якщо щось не виходить.

Якщо на 7 запитань ви дали позитивні відповіді, то існують де-
які підстави вважати вашу дитину здібною.

Якщо на четверте і п’яте запитання ви відповіли негативно, пе-
реходьте до наступних запитань.

Ваша дитина...
1. Швидше обдарована, ніж просто здібна.
2. Її інтереси достатньо стабільні й стійкі.
3. Вона дуже допитлива, її інтереси необмежені.
4. Вона полюбляє ставити запитання і розв’язувати важкі задачі, 

ставити людей у безвихідь власними думками і визначеннями.
5. Часто не погоджується з думкою дорослих.
6. Полюбляє розв’язувати складні завдання.
7. Завжди доводить розпочату справу до кінця.
8. Має схильність до певного виду занять або предмета.
9. Наполеглива щодо досягнення поставленої мети.

10. Має багато друзів серед однолітків, може з кожним знайти спіль-
ну мову.

11. Однолітки тягнуться до неї, цінують її розум і різноманіття ін-
тересів.

12. Часто є егоїстичною і вимогливою до оточуючих.
Позитивні відповіді на всі ці запитання дають підставу припу-

скати, що ваша дитина обдарована. Переходьте до відповідей на на-
ступні запитання.

Ваша дитина…
1. У багатьох сферах знань різнобічно обдарована.
2. Має одного або двох друзів, старших за віком.
3. Її мовлення розвинене, відрізняється великим словниковим за-

пасом, глибоким розумінням мови.
4. У всіх питаннях шукає самостійні розв’язання.
5. Не любить загальновизнаних думок, у всьому зважає на особи-

сту думку, робить власні висновки.
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6. У важких ситуаціях відповідає за себе сама, не вдаючись до до-
помоги.

7. У спілкуванні з людьми різного віку поводиться, як доросла лю-
дина.

8. Реально оцінює свої можливості, особливості характеру.
9. Однаково обдарована в гуманітарних і технічних галузях знань.

10. Критична стосовно себе та інших.
11. Категорична в думках.

Позитивні відповіді батьків на всі запитання дають серйозні під-
стави ставитися до такої дитини, як до обдарованої. Це має радува-
ти батьків, але одночасно вони повинні розуміти, що для того, щоб 
дитина, маючи такий природний потенціал, відбулася, вони повин-
ні докласти до цього чимало зусиль.

Ознаки високих розумових і творчих здібностей
•	 Рання умотивованість у виборі мети.
•	 Завзятість у досягненні поставленої мети, незважаючи на невдачі.
•	 Легкість слухового і зорового запам’ятовування, стійкість 

запам’ятовування.
•	 Здатність до творчої уяви.
•	 Здатність до абстрагування, уміння встановлювати асоціативні 

зв’язки між різними предметами та явищами.
•	 Здатність тривалий час захоплюватися якою-небудь ідеєю, що 

потребує складного розв’язання.
•	 Схильність до самотності та роботи поза колективом.
•	 Потреба в фантазуванні.
•	 Здатність заражати своїми ідеями інших людей.

Ці дослідження допоможуть організувати співпрацю з батька-
ми і зробити її корисною, спрямованою на розвиток їх педагогічної 
культури, інтересу до розвитку і становлення своєї дитини.

Підсумкове діагностування

Підсумкове діагностування проводиться в класі для вивчення ре-
зультатів взаємодії учнів, класного керівника і батьків з тієї проб-
леми, що важко розв’язувалася в класі протягом тривалого часу.

Класний керівник проводить діагностування серед учнів та їх 
батьків. Це може бути діагностування учнів класу з проблеми вза-
ємин у колективі.

Тест 1 (малюнковий). «На перерві»
Учням пропонують намалювати свій клас на перерві, на малюн-

ку визначити місцеположення кожного учня класу і підписати йо-
го ім’я.
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Тест 2 (малюнковий). «Кораблик»
Учням, які навчаються в одному класі, пропонується вируши-

ти на океанському лайнері у кругосвітню подорож. Для цього необ-
хідно намалювати корабель і розташувати весь клас у каютах кораб-
ля. У каютах можна помістити тільки по двоє. Необхідно розсели-
ти весь клас за принципом психологічної сумісності, обґрунтувавши 
власну думку.

Анкета. Робота в класі та участь у ній батьків
1. Що, на вашу думку, змінилося в дитячому колективі після про-

веденої класним керівником роботи?
2. Які заходи класу ви відвідали протягом цієї чверті?
3. Які з них вам сподобалися, а які — ні?
4. На що ви звернули увагу, відвідуючи класні заходи?
5. На вашу думку, хто з учнів класу потребує опіки і підтримки?
6. Які етичні теми, на вашу думку, необхідно обговорити з дітьми?
7. Яку класну годину і в якій формі ви запропонували б провести 

в класі?
8. У яких з них ви бажали б брати участь самі?

Тест 3. Мої друзі та друзі моєї дитини
1) Я знаю, хто його (її) кращий друг:
а) абсолютно точно;
б) приблизно;
в) припускаю.
2) Якщо мій син (дочка) посвариться з кращим другом:
а) зроблю вигляд, що нічого не помічаю;
б) відразу ж детально спробую дізнатися про те, що трапилося, на-

віть якщо він (вона) не захоче про це говорити;
в) спробую зробити так, щоб він (вона) сам захотів(а) про все роз-

повісти.
3) Бажаю, щоб його (її) друзі думали про мене:
а) добре;
б) мене не цікавить, якої думки вони про мене;
в) мені не хотілося б ділити дитину з його (її) друзями.
4) Якщо у мого сина або дочки з’явиться новий друг або подруга, то я:
а) сприйму це негативно — не варто мати багато друзів і подруг;
б) намагатимуся якомога ближче познайомитися з цією дитиною 

і за можливості подружитися;
в) залишу це на розсуд своєї дитини. Вона має право сама обира-

ти собі друзів.
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5) Якщо дізнаюся, що друг або подруга мого сина (дочки) поводить-
ся в школі або на вулиці погано, то я:

а) усе-таки спробую заборонити дружити з такою дитиною;
б) обговорю ситуацію, що створилася, зі своєю дитиною, надавши 

їй можливість самостійно зробити висновок;
в) не звертатиму на ці питання уваги, лише спробую більше спіл-

куватися зі своєю дитиною.
6) Я вважаю, що хороші друзі — це:
а) безцінний подарунок на все життя;
б) люди, які інколи віднімають твій час;
в) рідкість у наш час.
7. Нашій дружбі з кращими друзями вже:
а) 10 і більше років;
б) 5 і більше лет;
в) ми не маємо друзів такий тривалий час.
8) У нашій сім’ї існує правило:
а) друзів не обирають;
б) друзі пізнаються в біді;
в) друзі перевіряються в радості.
9) Якщо до моєї дитини завітають друзі, то я:
а) намагаюся з ними поспілкуватися; 
б) надаю їм повну свободу спілкування без мого втручання;
в) не люблю, коли вони приходять — вони галасують.

10) Моя дитина розповідає про всі свої переживання, що пов’язані 
з її друзями:

а) завжди детально і просить поради за потреби;
б) розповідає тільки те, що вважає за потрібне;
в) не розповідає взагалі.

11) Якщо ми їдемо кудись на екскурсію і з нами бажають їхати дру-
зі дитини, то ми:

а) охоче беремо їх з собою;
б) категорично проти таких поїздок;
в) забороняємо нашій дитині звертатися до нас з такими прохан-

нями.

Опрацювання результатів
1) а — 5, б — 2, в — 0 балів.
2) а — 0, б — 2, в — 5 балів.
3) а — 5, б — 2, в — 0 балів.
4) а — 0, б — 2, в — 5 балів.
5) а — 0, б — 2, в — 5 балів.
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6) а — 5, б — 0, в — 2 бали.
7) а — 5, б — 2, в — 0 балів.
8) а — 0, б — 2, в — 5 балів.
9) а — 2, б — 5, в — 0 балів.

10) а — 5, б — 2, в — 0 балів.
11) а — 5, б — 0, в — 2 бали.

•	 Якщо ви набрали 50 балів — це свідчить про те, що ви приділя-
єте значну увагу розвитку у власної дитини комунікативної куль-
тури, на власному прикладі демонструючи вміння бути другом 
своїй дитині та своїй друзям. Будова взаємин із дитиною так са-
мо дозволить їй подолати самотність, повірити у власні сили, бу-
ти авторитетною та успішною.

•	 Якщо ви набрали менше ніж 30 балів, то можна говорити про на-
явність розбіжностей між вами і вашою дитиною з питання зна-
чущості дружби у вашій сім’ї. Ви навчаєте свою дитину кори-
столюбства в дружбі, а це має певні наслідки.
Ви самі не бажаєте мати друзів, тому переносите це в життя вла-

сної дитини. Вам нецікаво знати, як складаються її взаємини з од-
нолітками, яким є її  становище в дитячому середовищі. Дорослі-
шаючи, дитина може потоваришувати з такими людьми, які відда-
лять її від вас.

•	 Якщо ви набрали всього 5 або 6 балів, то повинні замислитися 
над тим, яку особистість ви сформуєте. Ваша виховна система 
неправильна. Використовуючи в своєму педагогічному арсена-
лі лише заборони, не можна виховати відповідальну й упевне-
ну в собі людину.
Наведені діагностичні методики — це лише частина того, що мо-

же використовувати класний керівник під час підготовки батьків-
ських зборів у класі. Діагностуючи дітей, класний керівник пови-
нен пам’ятати про етичні аспекти всіх своїх досліджень і дотриму-
ватися певних правил.

Правило 1. Якщо батьки поділилися інформацією зі своїм клас-
ним керівником, вона не має стати доступною всім.

Правило 2. Діагностування проблеми припускає коригувальні 
дії класного керівника щодо вивченої проблеми.

Правило 3. Діагностичне дослідження не повинне ставити за ме-
ту навішування ярликів.

Правило 4. Діагностичне дослідження має проводитися коректно 
і сприяти подальшому спілкуванню з класним керівником.

Правило 5. Для детального вивчення проблеми одного діагно-
стичного дослідження замало, необхідно використовувати різні ви-
ди діагностик для того, щоб отримати певну інформацію.
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ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
В СІМ’Ї. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

Виховати людину інтелектуально, не виховавши її етично, 
означає виростити загрозу для суспільства.

Теодор Рузвельт

Характер і етична поведінка дитини —  
це зліпок із характеру батьків, що розвивається  

у відповідь на їх характер і їх поведінку.
Еріх Фромм

«Усе найкраще, що пов’язує мене з навколишнім світом, — це 
моя сім’я»,— писав у своїх спогадах засновник Берлінського уні-
верситету Вільгельм Гумбольт.

Багато людей замислюються над питаннями місця і ролі сім’ї 
в суспільстві, її значенням у вихованні молодого покоління.

Мислителі минулого ставили під сумнів значення сім’ї, її засад, 
етичного мікроклімату, уважаючи, що для того, щоб стати добропо-
рядною людиною, зовсім не потрібно зростати в такій сім’ї, можна 
стати такою під впливом авторитетних людей. Розглядаючи значен-
ня сім’ї для дитини, багато учених, педагогів і психологів уважають, 
що тільки сім’я закладає основи моральності, завдання школи — 
лише навчання дітей.

К. Д. Ушинський, Л. М. Толстой були глибоко переконані в то-
му, що істинно вихована людина повинна перебувати в тому сере-
довищі, у якому шанують традиції та звичаї поколінь, де є спадко-
ємність між минулим, сьогоденням і майбутнім.

Таку можливість людині може дати тільки її сім’я. У своїх лис-
тах Л. М. Толстой зазначав, що неможливо виховати людину доб-
рою, якщо вона живе в обстановці загальної ненависті та злості, не-
можливо виховати сильну волею людину там, де будь-який про-
яв волелюбності пригнічується і знищується. Це питання інакше 
розв’язувалося в нашій країні після революції. Завдання формуван-
ня людини нового типу вимагало «розриву» із сімейним «консерва-
тивним» вихованням.

Проте саме в ці роки виникає друга стратегія стосовно сімейно-
го виховання. Багато педагогів уважали за необхідне шукати і зна-
ходити позитивне в сім’ї, використовувати традиції сімейного вихо-
вання. Необхідно, на їх думку, використовувати з виховною метою 
працьовитість, теплоту і щирість сімейних взаємин.
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Проте, незважаючи на існування цієї точки зору, посилювалася 
тенденція, відповідно до якої необхідно було вилучити дитину з сім’ї 
та виховати її в спеціально створених закладах — школах-комунах, 
дитячих містечках тощо.

У 1950–1960-ті рр. ідея відродилася знову. Ідея створення під-
літкових комун була пов’язана з тим, що після війни в країні була 
величезна кількість дітей, які позбулися батьків. Їх необхідно було 
обігріти, надати їм можливість почуватися потрібними суспільству.

Школи-інтернати повинні були позбавити дітей пережитків, що 
збереглися в радянській сім’ї. Вони мали вберегти дитину від сімей-
ного прагнення до накопичення на збиток громадських інтересів, ко-
рисливих розрахунків і легковажності.

Влада планувала довести до 1980 року кількість дітей у школах-
інтернатах до двох із половиною мільйонів.

Передбачалося досягнути того, щоб кожна сім’я мала можли-
вість безкоштовно розміщувати дітей і підлітків у дитячих закладах.

У 1960-х рр. В. О. Сухомлинський починає боротися з педаго-
гічним підходом до сімейного виховання, що зберігся з 30-х років. 
У своїх працях він писав, що тільки батько і мати є для дитини най-
більшими авторитетами.

«Існує глибокий зв’язок поколінь,— писав учений,— дитина — 
одна з ланок ланцюжка, що тягнеться в століття, і обрив її — тяж-
ка трагедія, що неминуче призводить до розпаду етичних начал».

Позиція В. О. Сухомлинського була підтримана і підхоплена ба-
гатьма педагогами-ентузіастами, які довели, що діти, вилучені із 
сім’ї змалку, завжди розвивалися однобічно.

В. О. Сухомлинський першим у радянській педагогіці звернувся 
до процесів духовного життя дитини, необхідності та цінності спів-
переживання, співчуття, створення необхідних умов для виховної 
діяльності батьків та вчителів. Саме йому належить заслуга визна-
чення пріоритетів етичного виховання дитини у сім’ї.

Що слід розуміти під етичним вихованням дитини у сім’ї?
Говорячи про етичне виховання, необхідно чітко уявляти, як 

суспільство розуміє поняття «моральність».
За словником С. І. Ожегова, моральність — це «правила, що ви-

значають поведінку, духовні та душевні якості, необхідні людині 
в суспільстві, а також виконання цих правил, що виявляються в її 
поведінці, учинках».

На думку В. О. Сухомлинського, виховання — це поступове зба-
гачення дитини знаннями, уміннями, досвідом, це розвиток розуму 
і формування ставлення до добра і зла, підготовка до боротьби проти 
всього, що суперечить прийнятим у суспільстві моральним засадам.
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За визначенням В. О. Сухомлинського, сутність процесу мораль-
ного виховання полягає в тому, що моральні ідеї стають надбанням 
кожного вихованця і перетворюються на норми і правила поведінки.

Основним змістом етичного виховання В. О. Сухомлинський 
уважав формування ідейності, гуманізму, громадянськості, відпо-
відальності, працьовитості, благородства, уміння володіти собою.

Письменник і педагог С. О. Соловейчик зазначав, що вихован-
ня — це навчання етичного життя, тобто навчання етичних засобів. 
Виховуючи дітей, ми навчаємо їх досягати своєї мети за свій раху-
нок, користуючись лише етичними засобами.

Моральність свідчить про межу можливих для людини дій і вчин-
ків; через вимоги моральності переступити неможливо. Мораль-
ність — межа дозволеного совістю. Етичне виховання сприятиме 
тому, що дитина сприйме правила культурної поведінки з середо-
вища, що її оточує, візьме приклад із батьків. Буде моральність, май-
же напевно буде і духовність; не буде моральності — не буде жод-
ного виховання.

Етичні цінності, орієнтири і переконання особистості — у сім’ї. 
Сім’я — це особливий колектив, який відіграє у вихованні основну, 
довготривалу і найважливішу роль.

Людина може набути різних професій, але однією з головних 
професій чоловіка і жінки, матері та батька є професія бути бать-
ком. Стати батьком значно простіше, ніж відбутися як батько. Як-
що батько і мати прагнуть опанувати науку батьківства і материн-
ства, демонструють свою розумну поведінку і вчинки як батьків, то 
мають шанс досягнути успіхів у справі виховання своїх дітей.

Відомий педагог і психолог І. С. Кон зазначає: «В очах дитини 
батько і мати виступають у декількох іпостасях: як джерело емоцій-
ного тепла і підтримки, без яких дитина почувається беззахисною 
і безпорадною; як влада, директивна інстанція, розпорядник благ, 
покарань, заохочень; як зразок для наслідування, утілення мудро-
сті та кращих людських якостей; як старший друг, порадник, яко-
му можна довірити все».

Сьогодні зрозуміло, що основи моральності, безумовно, форму-
ються в сім’ї. Перші уроки не «можна» і «можна», перші прояви 
тепла й участі, жорстокості та байдужості, безумовно, формують-
ся сім’єю і в сім’ї.

Таким чином, існує ієрархія: сім’я — дитина — моральність — 
поведінка — вчинок — сім’я. Говорячи про етичне виховання дити-
ни в сім’ї, необхідно чітко уявляти собі, які етичні поняття повинні 
формувати в своїх дітях батьки змалку. Дослідник проблеми етичного 
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виховання дітей у сім’ї С. І. Варюхіна відзначає, що «серед бага-
тьох цінних людських якостей доброта — головний показник роз-
виненості людського в людині.  Поняття «добра людина» — дуже 
складне. Воно містить різні якості, що цінуються людьми. Доброю 
можна назвати людину, яка любить Батьківщину, оточуючих, ак-
тивно прагне робити добро, здатна до самозречення заради інших, 
чесна, сумлінна, правильно розуміє сенс життя і щастя, має почут-
тя обов’язку, справедлива, працьовита».

Моральна свідомість людини, або етичний світ особистості, міс-
тить три рівні:

•	 мотиваційно-спонукальний;
•	 плотсько-емоційний;
•	 раціональний, або розумовий.

Кожний із цих рівнів складаються з елементів, що є суттю етич-
ного світу людини.

Мотиваційно-спонукальний рівень містить мотиви вчинків, 
етичні потреби і переконання. Етичне виховання тільки тоді є пра-
вильним, коли в його основі — спонукання дітей до розвитку, коли 
сама дитина бере активну участь у своєму етичному розвитку, праг-
не сама бути хорошою. Цей рівень найважливіший, саме тут — ви-
токи поведінки людини, що засуджуються або схвалюються людь-
ми і суспільством, що приносять добро або зло, є корисними або 
шкідливими.

Плотсько-емоційний рівень складається з етичних відчуттів і емо-
цій. Емоції, як відомо, є позитивними (радість, подяка, ніжність, 
любов, захоплення) та негативними (гнів, заздрість, злість, образа, 
ненависть). Їх необхідно виховувати. Чуйність, жалість безпосеред-
ньо пов’язані з емоціями. Людина отримує їх у результаті вихован-
ня, вони є найважливішими складовими доброти.

Чеський педагог М. Клімова-Фюгнерова відзначає: «Рідна до-
мівка в становленні та культивуванні почуттів займає першочер-
гове місце. Замінити її не може ніщо. Будинок для дитини — шко-
ла підготовки до життя. Удома повинні панувати любов, справед-
ливість, терпимість не тільки до дітей, але і до решти членів сім’ї». 
Виховання почуттів дитини містить виховання співчуття. Розви-
ток цього вимагає підтримки з боку батьків — і не тільки словом,  
але і прикладом. Дитина повинна бачити, як дорослі на практиці 
проявляють свою любов до ближнього.

Прикладом цього є повчальна казка, у якій розповідається, що 
молоді батьки, маючи старенького батька, не дозволяли йому їс-
ти за загальним столом. Для того щоб він не розбив тарілки з фар-
фору, придбали йому дерев’яну тарілку і ложку. Через деякий час  
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вони помітили, що їх чотирирічний син намагався щось майструва-
ти з дерев’яної цурки. На запитання батьків про те, що дитина май-
струє, малюк відповів, що він виготовляє посуд для своїх батьків, 
щоб вони могли їсти, коли постаріють. 

Співчуття — це одна з людських властивостей, що є виразом лю-
дяності, а людські почуття допомагають людині рухатися до постав-
леної мети. Для дітей — це можливість прояву допитливості, інтере-
су, радості, бажання пізнавати світ у всіх його проявах. Для дорос-
лих почуття є джерелом натхнення, інтересу до навколишнього 
світу і людей, завзяття і радість від роботи, спілкування з людьми.

Почуття здатні сприяти тому, щоб людина впевнено йшла до своєї  
мети, самовіддано працювала, виявляла мужність, героїзм і безстраш-
ність. Батькам важливо пам’ятати про те, що їх щирі відчуття сто-
совно дітей можуть зробити диво і змінити те, що не можна змінити 
наказом, покаранням, нотаціями, сваркою. Батьки повинні склада-
ти іспит не тільки на вміння нагодувати, одягнути і взути власну ди-
тину, але і на вміння сказати ласкаве слово, дивитися добрими очи-
ма на дитину, проявити щирість, ласку, співчуття, щирість.

Іноді батьки захоплено розповідають про те, що варто їм тільки 
глянути на дитину, вона одразу стає слухняною. Проте найчастіше 
це обертається проблемами. Необдумана, нарочита суворість при-
зводить до відчуження дитини.

Раціональний, або розумовий рівень містить моральні знан-
ня — поняття про сенс життя і щастя, добра і зла, честі та гідності, 
обов’язку. Крім понять до моральних знань належать також прин-
ципи, ідеали, норми поведінки, моральні оцінки.

Виховувати в дітях необхідно всі елементи їх етичного світу. 
Етичні потреби не даються людині від природи, їх необхідно вихо-
вувати, оскільки без них неможливі висока духовність і доброта.

«Справжньою людиною стає тільки той,— писав В. О. Сухомлин-
ський,— у кого в душі виникають, затверджуються благородні ба-
жання, що стимулюють поведінку, породжують пристрасті та вчин-
ки... Якомога більше вчинків, що спонукаються благородними ба-
жаннями, прагненнями особистості до морального ідеалу,— це од-
не із золотих правил виховання підлітків».

Що ж таке потреба? Потреба — це прагнення поповнити в орга-
нізмі те, чого бракує для його нормального існування. Для виникнен-
ня моральної потреби дитині необхідне моральне середовище. Таким 
середовищем має бути добрий світ сімейного або іншого оточення.

Дитина, навіть ще не вміючи говорити, не усвідомлюючи мов-
лення і вчинків дорослих, уже розуміє моральний клімат сімейного 



58 Батьківський всеобуч. Матеріали для роботи з батьками учнів 1–4 класів

оточення і по-своєму реагує на нього. Доброзичливість одне стосов-
но одного, спокійне мовлення обов’язково сприятимуть формуван-
ню в дитині етичних потреб. Крик, грубощі призведуть до проти-
лежних результатів.

Усі елементи етичних потреб максимально насичені відчуття-
ми й емоціями.

Складові етичних потреб
Емпатія — здатність людини зрозуміти скрутне положення або 

становище іншої людини, уміння увійти до її внутрішнього світу. Лю-
дина, яка вміє проявляти емпатію, є душевною, чуйною людиною.

Чуйність — це цілий спектр відчуттів: співчуття, співпережи-
вання. Іноді батьки говорять про те, що у маленьких дітей достат-
ньо складно виховувати чуйність. Проте це не так. Дитині дають 
цукерку, вона бере її, намагається пригостити нею маму, тата, ба-
бусю, але дорослі відмовляються, кажучи дитині, що вона повинна 
їсти сама, оскільки їй потрібно зростати. Провівши такий «експери-
мент» кілька разів, можна переконатися, що незабаром дитина вже 
не пропонуватиме нічого. 

Виховувати чуйність у дитині потрібно ще до того, як вона зро-
зуміє, що таке добро, зло, обов’язок та інші поняття. 

Ще однією важливою потребою, що культивується змалку, є етич-
на цінність.

Етична цінність — це набір ціннісних настанов, що в майбут-
ньому стають етичними правилами поведінки дитини в непередба-
чених ситуаціях. Ціннісні настанови — це ті заборони і дозволи, які 
дитина запам’ятовує в ранньому віці, зберігає їх у собі до створення 
вла сної сім’ї. Їх потрібно формувати в свідомості дитини з того часу, 
коли вона починає говорити. Завдяки цьому дитина завжди прагну-
тиме до добра, природжений егоїзм або егоцентризм у ній зникне. 
Узагальнено етичну настанову можна визначити як любов до лю-
дей, природи. Розвиток свідомості сприятиме тому, що вона пере-
твориться на любов до Батьківщини та свого народу.

Етичну настанову у дитини потрібно виховувати постійно — сло-
вом і справою, прикладом і роз’ясненням, використовуючи мисте-
цтво, живий світ природи і власний приклад батьків.

Однією з найважливіших етичних потреб є здатність дитини і до-
рослого виявляти доброту на ділі, а не на словах. Ніщо настільки не 
шкодить вихованню доброти, як розбіжність способу життя дорос-
лих з їх словесними повчаннями, що призводить до розчарування 
у дітей, недовіри, насмішок, цинізму.
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Ще однією етичною потребою, що формується в сім’ї, є поняття 
совісті (сумлінності). Совість — це здатність людини до самокон-
тролю, самооцінки на основі суспільних моральних оцінок. Совість 
означає знання загальних відомостей про людську поведінку, її нор-
ми, принципи, суть людини тощо.

Починати формувати совість потрібно з виховання у дитини від-
чуття сорому. Наступний етап формування совісті повинен збігатися 
з розвитком таких понять, як моральний обов’язок і відповідальність.

Усвідомлення дитиною поняття «совість» залежить від етично-
го виховання в сім’ї. 

Щонайперше завдання батьків — виховати в своїх дітях глибоке, 
надійне розуміння совісті. Знання етичних потреб допоможе бать-
кам виховати дітей добрими і щасливими. Етичні потреби людини 
тісно пов’язані з етичними відчуттями (співчуття, співпереживан-
ня, безкорисливість), що є мотивами людської поведінки.

Виховати розвинені етичні потреби — найголовніше завдання 
батьків.  Що ж потрібно для його успішного розв’язання?

По-перше, батьки повинні усвідомлювати важливість етичного 
виховання дітей у сім’ї.

По-друге, батьки повинні розвинути в собі етичні потреби.
По-третє, батьки, які намагаються виховувати свою дитину не 

стихійно, а усвідомлено, повинні почати аналізувати виховання своєї  
дитини з аналізу самих себе.

По-четверте, вони повинні усвідомлювати важливість цього за-
вдання для самих себе, а також чітко уявляти собі, як формувати 
в дітях етичні якості.

СПІВПРАЦЯ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї 
У ВИХОВАННІ ДИТИНИ
У нашому суспільстві тривалий час панувала думка про те, що 

дитину повинні виховувати дитячі заклади, що це є їх безпосеред-
нім обов’язком.

У цій ситуації саме сім’я першою висувала звинувачення в тому 
випадку, якщо результати виховання були негативними. До сьогод-
ні школа і вчитель несуть відповідальність за всі невдачі, пов’язані 
з вихованням молодого покоління.

Школа завжди прагнула до того, щоб залучити сім’ю до вихован-
ня дітей.  Дуже часто школа намагалася і намагається брати на се-
бе частину тих проблем виховання, що повинна розв’язувати сім’я. 
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Проводячи бесіди, не завжди точно знаючи причини конфлікту, що 
відбувається в сім’ї учня, школа може спровокувати нові проблеми.

За своїм психологічним статусом школа і сім’я — протилежні 
полюси.  У сім’ї все засновано на емоційних зв’язках. Саме сім’я, 
а не школа є посередником між суспільством і дитиною з метою її 
соціального захисту.

Школа не повинна заміняти дитині її рідну домівкку, у школі 
дитина має навчитися, розширити свій світогляд, розкрити і проя-
вити свої здібності. Саме школа може і повинна допомогти дитині 
дорослішати, набувати досвіду і знань. Школа є посередником між 
дитиною і суспільством. Сучасні діти дорослішають значно раніше. 
Проблеми, пов’язані з дорослішанням учнів, стосуються не тільки 
старшого шкільного віку, але і молодших школярів. Сьогодні ба-
гато вчителів зазначають, що важко працювати не в 10–11 класах,  
а в 5–6 класах, адже дорослішання в очах дитини здебільшого су-
проводжується зміною цінності власної сім’ї. Це дуже важлива проб-
лема, що позначається не тільки на навчанні дитини, але і на всьо-
му способі її життя, її вчинках і поведінці.

Діти дорослішають по-різному. Якщо попереднє життя підлітка 
в сім’ї було повноцінним, якщо його взаємини з однолітками не ви-
кликали труднощів, то, як правило, дорослішання не викличе сер-
йозних ускладнень ані у нього самого, ані у оточуючих. 

Яку роль у цей період у житті дитини повинна відігравати сім’я? 
Як вона може допомогти пережити етапи дорослішання своєї ди-

тини з мінімальними втратами для неї та для самих батьків? У пер-
шу чергу, це емоційна підтримка своєї дитини. Яких би сумнівів не 
зазнавала дитина, якими б безглуздими не були вони на думку до-
рослих, батьки повинні співпереживати, розуміти, приймати і під-
тримувати свою дитину вже тільки тому, що вони її батьки.

Багато батьків припускаються помилки в тому, що звинувачу-
ють свою дитину в дорослішанні. «Якщо ти такий дорослий, отже, 
і розмовлятиму я з тобою по-дорослому»,— запевняють вони. Спро-
ба управляти дитиною, прагнення батьків  поставити все на свої міс-
ця часто призводить до краху дитячо-батьківські стосунків.

Найважливішим почуттям батьків стосовно своєї дитини має бу-
ти віра у неї та довіра.

У підлітковому віці школа дуже часто є союзником батьків 
у спільному засудженні дитини за її провину. На жаль, багато доро-
слих, педагогів і батьків забувають про те, що від помилок не застра-
хований жодний підліток. Отже, однією зі стратегічних ліній роз-
витку й успішного функціонування школи є цілеспрямована освіта 
сім’ї щодо дорослішання дитини. Школа має зробити сім’ю помічни-
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ком і другом як для самої дитини, так і для школи. Це можливо лише 
тоді, якщо школа спрямує свої зусилля не на засудження сімейного 
виховання, а на роз’яснення батькам причин відхилень від норми 
і створення можливих умов для зміни складної життєвої ситуації. 
Перед школою і батьками учнів постає проблема цілеспрямованого 
і логічно вибудованого виховання учнів. Проте шляхи розв’язання 
цієї проблеми в школі істотно відрізняються від розв’язання цієї  
проб леми в сім’ї. Завдання школи — закласти в дитині розуміння 
того, що школа — це певний соціальний ступінь, що не потрібно ото-
тожнювати з батьківським будинком. Виховання дітей у школі не 
повинне підміняти батьківського виховання, а має продовжувати 
його. Це можливо лише за умови, якщо сім’я довіряє школі, а шко-
ла виправдовує довіру сім’ї й допомагає родині в становленні і до-
рослішанні дитини. Школа, що займається питаннями освіти і ви-
ховання учнів, повинна озброїти дитину знаннями щодо основ наук 
і допомогти самовизначитися. Усі виховні засоби уроку і позауроч-
ної діяльності мають бути спрямовані на формування механізмів са-
мооцінювання і самовиховання. 

Чи можливе самовиховання та самооцінювання учня без етич-
ного виховання? Звісно, ні! Етичне виховання учнів має супрово-
джувати весь процес навчання, повинне бути системним і проду-
маним, батьки мають брати у ньому активну участь. За допомогою 
школи батьки повинні бачити позитивні приклади виховання дітей 
у сім’ї, учитися бачити свої помилки і попереджати їх, прогнозува-
ти результати свого виховання на майбутнє. Батьки мають вбачати 
в педагогах людей, запрограмованих не на руйнування, а на творен-
ня як особистості самої дитини, так і сім’ї цього учня.

Одна з найважливіших особливостей підліткового віку — роз-
виток етичної свідомості (етичних уявлень, понять, переконань,  
системи оцінних думок, якими підліток починає керуватися). Залеж-
но від того, якого етичного досвіду набуває підліток, складатиметь-
ся його особистість. У цьому віці для дитини особливо небезпечно 
стати жертвою неправильного виховання в сім’ї. Досить часто бать-
ки приходять до вчителів і запевняють, що дитина, з якою нещодав-
но були теплі та відверті взаємини, змінила своє ставлення до сім’ї.

У першу чергу батьки звинувачують саму дитину, не розумі ючи, 
що на те, що раніше їй здавалося смішним, зрозумілим, вона погля-
нула іншими очима. Батьківська любов стає незначущою, «непо-
мітною», повсякденною, зі спілкування між членами сім’ї зника-
ють довіра і щирість. 

Проте не завжди батьки бувають педагогічно необізнаними.  
Багато батьків і матерів, які «відчувають» критичну ситуацію,  
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звертаються по допомогу до педагогів і беруть до уваги їх поради. 
Педагог має не тільки визначити, але й цілеспрямовано вивчити ви-
ховний потенціал сім’ї:

•	 житлово-побутову і матеріальну забезпеченість сім’ї;
•	 культурний і освітній рівень батьків;
•	 морально-психологічний клімат у сім’ї;
•	 традиції та звичаї сім’ї;
•	 систему цінностей і вимог, що ставляться в сім’ї;
•	 авторитет батьків в очах дітей;
•	 ступінь довіри дітей батькам і батьків дітям у сім’ї.

У зв’язку з цим педагогічні труднощі батьків можуть бути 
пов’язаними з певними причинами, серед яких основними є:

•	 неповна сім’я;
•	 конфліктна атмосфера в сім’ї;
•	 авторитарні методи виховання;
•	 наявність помилкової точки зору на виховання дитини;
•	 зайва батьківська любов або відсутність любові;
•	 утрата авторитету батьків в очах власних дітей через певну си-

туацію тощо.
Знаючи виховний потенціал сім’ї, педагог може і повинен мак-

симально допомогти батькам подолати труднощі дорослішання ди-
тини. Для цього необхідно:

•	 допомогти батькам усвідомити необхідність розв’язання проб-
леми;

•	 доказово переконати батьків у помилковості та неусвідомлено-
сті їх точки зору на проблему;

•	 дати конкретні рекомендації щодо проблеми, що виникла;
•	 продумати й організувати спостереження за розв’язанням проб-

леми, що виникла;
•	 підтримати батьків і дитину, допомогти їм повірити у можливо-

сті виходу з проблемної ситуації;
•	 звести нанівець негативний вплив сім’ї на дитину і максимально 

продемонструвати позитивний вплив родини на дитину.
Робота класного керівника з етичного виховання учнів немож-

лива без взаємодії з сім’єю учня. Класний керівник повинен спря-
мовувати свої зусилля на роз’яснення етичних основ виховання ди-
тини в сім’ї, що є основою формування особистості людини. Педагог 
і батьки мають розуміти, що без дотримання певних етичних норм 
неможливо виховати людину — гідного громадянина суспільства.

Організовуючи роботу з етичного виховання з сім’єю, школа 
повинна приділити серйозну увагу освіті батьків щодо формуван-
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ня в їх сім’ях етичних законів існування сім’ї. До них належать  
закони, на основі яких у кожній сім’ї формуються і зміцнюються 
традиції та звичаї сім’ї.

Закони сім’ї

Перший закон сім’ї. Кожна дитина, яка живе в сім’ї, має бути люби -
мою попри все.

Позбавлена цього відчуття людина не здатна поважати своїх 
близьких, співгромадян, Батьківщину. Атмосфера любові, при-
хильності, чуйності значно впливає на дитячу психіку, дає широ-
кий простір для прояву почуттів дитини, формування і реалізації її 
етичних потреб.

Американський психолог Джеймс Добсон відзначає: «Усі ми ду-
же потребуємо того, щоб не тільки належати до окремої групи лю-
дей, заклопотаних через свої справи, проте які мешкають в одному 
будинку, але й відчувати близькість рідних людей, дихати атмо-
сферою сім’ї, яка усвідомлює свою індивідуальність і неповторність, 
свій особливий характер, свої традиції».

Відомий російський учений-педагог П. Лесгафт стверджував, що 
сліпа безрозсудна материнська любов «забиває дитину гірше, ніж 
різки», робить людину аморальним споживачем.

Другий закон сім’ї. Кожна дитина повинна жити в атмосфері щи-
рості та доброти.

Іноді батьки вдаються до брехні за різних життєвих обставин, 
уважаючи це порятунком (наприклад, розлучення батьків або смерть 
близької людини). Брехня, що розкрилася, може зруйнувати звичний 
устрій життя, який так прагнули зберегти за її допомогою. Фальш, 
обман дитина помічає швидко, а помітивши, збентежується і почи-
нає щось підозрювати.

Якщо дитині не можна повідомити щось, то слід чесно відмови-
тися відповідати, ніж вигадувати дурниці, а потім бути викритим 
дитячою проникливістю.

Батьків потрібно учити, що не слід говорити: «Це тобі зарано 
знати», «Це ти все одно не зрозумієш». Такі відповіді тільки драту-
ють дитину, викликаючи невиправдану цікавість. Краще відповіда-
ти так: «Я не маю право сказати тобі це; кожна людина зобов’язана 
зберігати відомі секрети, а допитуватися про чужі секрети неделі-
катно і нескромно».  Цим не порушується прямота і щирість, а ди-
тина отримує урок обов’язку, дисципліни і порядності.

Третій закон сім’ї. Дитина повинна мати право на роз’яснення 
і міркування.
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Кажучи про дію словом, В. О. Сухомлинський відзначав, що сло-
во повинне застосовуватися до конкретної людини, має бути змістов-
ним, мати глибинний сенс і емоційне забарвлення. Для того щоб сло-
во виховувало, воно має залишати слід у думках і душі вихованця, 
а для цього необхідно учити розуміти сенс слів. Тільки тоді можна 
розраховувати на емоційну дію.

Батьки повинні своєчасно перейти від конкретних фактів, подій, 
явищ до розкриття узагальнених істин, принципів поведінки. Під-
літки люблять міркувати, але батьки часто не дозволяють це роби-
ти, наголошуючи на їх незрілості. Саме під час цих міркувань під-
літки розуміють суть етичних понять.

Як правильно говорити з дитиною? Потрібно з’ясувати, що необ-
хідно знати дитині, а також слід думати, що і як сказати. 

По-перше, не варто говорити дитині або підліткові те, що він ду-
же добре знає і без нас.

По-друге, необхідно добирати тон, манеру розмови, щоб уникну-
ти «відчитувань» і «нудних проповідей». Саме сім’я навчає культу-
ри комунікативного спілкування. Сварки у присутності багатьох лю-
дей викликають глухе стійке роздратування і небажання щось змі-
нювати у своєму житті на краще. 

По-третє, необхідно визначити, якого практичного результату 
дорослі бажають досягти під час бесіди.

І зміст, і тон, і місце, і час розмови — усе важливо. Словом можна 
переконати, але переконання не може існувати без його реалізації. 
Майстерність вихователя, учителя, батька і матері полягає в тому, 
щоб розмова з дитиною викликала у неї відгомін власних думок, пе-
реживань і спонукала до активної діяльності з виховання самого себе.

Дітей різного віку потрібно переконувати по-різному. Молод-
ші школярі вимагають переконливих прикладів із життя та книг. 
Підлітка переконує глибока віра у слово дорослих. З підлітками  
В. О. Сухомлинський радить розмірковувати вголос, ділитися сум-
нівами, звертатися за порадою. Така невимушеність сприяє появі 
довіри, щиросердності, щирості, зближує дорослого і дитину, від-
криває шлях до її духовного світу.

Помилкою в сімейному вихованні є докори. Одні дорікають ди-
тині в тому, що вона вже велика, але погано навчається, інші доко-
ряють віком і фізичною силою. Правильно вчиняють батьки, які ви-
кликають у дітей відчуття гордості за їх дорослішання, підбадьорю-
ють свою дитину, уселяють віру в майбутній успіх.

Чим шкодять докори у вихованні дітей? Найголовніше, що такі 
докори викликають зневіреність, заважаючи приймати самостійні 
рішення в подоланні труднощів.
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Четвертий закон сім’ї. Виняток із правил організації життя 
у сім’ї аморальних прийомів покарання дитини.

Останнім засобом впливу В. О. Сухомлинський уважав покаран-
ня, що має виховну силу тоді, коли воно переконує, примушує за-
мислитися над власною поведінкою, над ставленням до людей. По-
карання не повинне ображати гідність. Багато педагогів стверджу-
ють про величезний ефект осуду. Його виховна сила залежить від 
моральних якостей, тактовності вихователя. Необхідно зуміти, не 
ображаючи дитину, справедливо оцінити її дії. Мистецтво осуду по-
лягає в мудрому поєднанні суворості й доброти. Важливо, щоб дитина 
в осуді дорослого відчула не тільки суворість, але й турботу про себе.

П’ятий закон сім’ї. Закон розуміння дитиною слів «можна», 
«необхідно», «не можна».

Дуже важливим методом у вихованні В. О. Сухомлинський ува-
жав заборону, що попереджає багато недоліків у поведінці, навчає 
дітей розумно ставитися до власних бажань. Їх діти і підлітки ма-
ють дуже багато, але не всі потрібно задовольняти. Якщо дорослі 
прагнуть задовольняти будь-яке бажання дитини, зростає каприз-
на істота. Тому виховання бажань — складна робота мудрого і рі-
шучого вихователя.

З дитинства слід учити людину управляти своїми бажаннями, 
правильно ставитися до понять «можна», «необхідно», «не можна». 
Отже, потурання батьків дуже шкодить.

Шостий закон сім’ї. Традиції та звичаї сім’ї повинні бути за-
барвлені позитивними емоціями і почуттями.

У сучасному вихованні виховання почуттів є надзвичайно важ-
ливим, тобто і словом, і вчинками потрібно викликати переживання,  
збудити почуття, навмисне створюючи відповідну ситуацію або 
використовуючи природну обстановку. Цим необхідно займатися  
і в сім’ї, і в школі.

Емоційна ситуація як засіб виховання — це якась подія, вчинок, 
коли людина відчуває переживання іншого і відповідає на них вла-
сними переживаннями. Почуття не нав’язуються, а прокидаються. 

Сьомий закон сім’ї. Батьки повинні демонструвати своїм дітям 
власну працездатність і блага, пов’язані з нею.

Дитина повинна бачити, що всі члени сім’ї зайняті творчою 
працею, що неробство засуджується, що праця — це не покарання, 
а можливість змінити своє життя на краще. Постійно спостеріга-
ючи за роботою дорослих, дитина починає наслідувати це у грі, а по-
тім і сама бере участь у роботі як помічник і, зрештою, як самостій-
ний виконавець.
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Восьмий закон сім’ї. Закон культивування в сім’ї позитивних 
звичок.

Можна багаторазово нагадувати своїй дитині про те, що не слід 
багато їсти, і при цьому на її очах з’їдати велику кількість їжі. До-
рослий може говорити про шкоду куріння, при цьому будучи кур-
цем. Такі приклади є моделлю для наслідування та активного ви-
користання в житті.

Дев’ятий закон сім’ї. Створення умов для спілкування дитини 
з високоморальними людьми.

Для того щоб дитина виросла високоморальною, її необхідно 
максимально захистити від контакту з аморальними людьми. Най-
важливішим методом опанування знань і досвіду у дитини є іміта-
ція. Інстинкт імітації примушує дитину намагатися відтворити всі 
дії та вчинки оточуючих. Відтворити означає засвоїти.

Коли дитині виповниться сім років, вона виробляє власні етичні 
основи і може оцінювати поведінку і вчинки оточуючих. Тому доро-
слі, які люблять дитину, бажають їй добра, повинні суворо контролю-
вати кожен свій крок, щоб не подати приклад аморальної поведінки.

Десятий закон сім’ї. Батьки повинні демонструвати красу сво-
їх взаємин.

Батькам необхідно звертати увагу на цнотливість сімейних вза-
ємин. Батьки мають остерігатися перебільшеної плотської любові до 
дитини, яку вони хвилюють надмірними фізичними ласками; кон-
тролювати прояв взаємного кохання у присутності дітей; створюва-
ти етичні традиції та звичаї, що можуть продемонструвати справ-
жню красу взаємин дорослих люблячих людей. 



Розділ ІІ. 
РОЗРОБЛЕНІ МОДЕЛІ ЗАНЯТЬ 
БАТЬКІВСЬКОГО ВСЕОБУЧУ

ЕТАПИ БАТЬКІВСЬКОГО ВСЕОБУЧУ

Етап I. Організація батьківського всеобучу
Цей етап, поза сумнівом, починається з визначення порядку 

денного зборів і запрошення на нього всіх учасників. Класному ке-
рівникові необхідно заздалегідь провести співбесіду з учителями-
предметниками. Мета цієї зустрічі — персональне обговорення на-
вчальних досягнень і поведінки учнів на уроках. Здобуту інформа-
цію можна використовувати для аналізу та узагальнення основних 
тенденцій участі школярів у навчальному процесі, інакше будь-які 
міркування класного керівника щодо цієї теми матимуть вигляд 
приватних зауважень. Батьків цікавлять докладні результати на-
вчальної роботи їх дитини, саме тому доцільно підготувати зведені 
відомості успішності кожної дитини окремо.

Якщо навчальна ситуація викликає тривогу педагогів, то клас-
ному керівникові варто підкреслити той або інший ряд оцінок (на-
приклад, маркером). Це себе виправдовує, оскільки шкільний що-
денник не складає картини розвитку учня в навчальному процесі.

Готуючись до занять, слід продумати організацію явки батьків. 
Ця частина роботи є значно важливішою, ніж контроль записів у що-
деннику учнів. Дуже важливо створити атмосферу очікування бать-
ківських занять: завчасно запросити батьків, надіслати іменні за-
прошення, підготувати альбоми і відеоматеріали, у яких зображене 
позакласне життя дітей, наперед оформити листи подяки тим бать-
кам, чиї діти брали участь у конкурсах і олімпіадах. Організаційна 
частина етапу підготовки завершується оформленням класного при-
міщення для проведення в ньому батьківських занять. Неодноразо-
во доводилося спостерігати, як змінювався на краще настрій бать-
ків, коли їх зустрічав привітний педагог у святковому і чисто при-
браному класі. 
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Етап II. Підготовка сценарію і проведення всеобучу
Сценарій і проведення занять — предмет творчості педагога. Учи-

тель краще знає батьків свого класу, відчуває їх настрій. Проте, будь-які 
збори мають, на нашу думку, містити п’ять обов’язкових компонентів.

1. Аналіз навчальних досягнень учнів класу
У цій частині батьківських занять класний керівник ознайомлює 

батьків із загальними результатами навчальної діяльності класу. Від 
початку занять варто попередити батьків, що відповіді на запитання 
вони отримають тільки під час персональної зустрічі. Розповідаючи 
учасникам батьківських занять про думку педагогів-предметників, 
необхідно пам’ятати про підвищену тривожність батьків, тому слід 
відмовитися від суб’єктивних інтерпретацій.

2. Ознайомлення батьків зі станом соціально-емоційного 
клімату в класі
Класний керівник ділиться спостереженнями про поведінку ді-

тей у значущих для них ситуаціях (на уроках, на перервах, в їдальні, 
на екскурсіях тощо). Темою розмови можуть бути взаємини, мовлення 
і зовнішність учнів. Вочевидь, батьки повинні розуміти місію школи як 
інституту соціалізації, у якому дитина отримує досвід взаємодії з інши-
ми людьми. Класному керівникові необхідно бути делікатним, уника-
ти негативних оцінок на адресу конкретного учня, а тим більше бать-
ка. Не варто перетворювати цю частину зборів на перелік провин учнів.

3. Психолого-педагогічна освіта
Важливо пам’ятати, що завдання підвищення рівня психолого-

педагогічної компетентності батьків — одне з найважливіших у ро-
боті класного керівника. Слід запропонувати батькам інформацію 
про новинки педагогічної літератури, цікаві виставки, фільми тощо.

4. Обговорення організаційних питань (екскурсії, класні 
вечори, придбання навчальних посібників тощо) 
Складається зі звіту про проведену роботу та інформації про май-

бутні справи. Фінансові проблеми найкраще заздалегідь обговори-
ти з батьківським комітетом.

5. Особисті бесіди з батьками
На цьому етапі особливу увагу слід звернути на тих батьків, діти 

яких мають проблеми в навчанні та розвитку. Складність полягає 
в тому, що дуже часто ці батьки, не бажаючи чути критику, уника-
ють батьківських зборів. Завдання класного керівника — забезпе-
чити їм відчуття безпеки, давши зрозуміти, що їх не засуджують, 
а намагаються їм допомогти.

Ефективною є тактика приєднання: «Я вас розумію!», «Я з ва-
ми згоден!».
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Етап III. Осмислення підсумків батьківського всеобучу
Підбиття підсумків занять починається на самих заняттях: не-

обхідно зробити висновки, сформулювати необхідні рішення, дати 
інформацію про наступні збори.

Важливо з’ясувати ставлення батьків до проведених занять. 
Важливо наперед підготувати необхідні опитувальні листи для оці-
нок і побажань батьків — згодом це стане предметом подальших 
роздумів.

Інформація про підсумки батьківського всеобучу має бути дове-
дена до адміністрації школи і колег-педагогів.

Поради психологів
1. Перед початком занять необхідно «залишити за дверима» пога-

ний настрій.
2. Відведіть на проведення заняття не більше ніж 1,5 годин.
3. Найприємніший звук для людини — її ім’я. Покладіть перед со-

бою список з іменами і по батькові батьків.
4. Перед початком батьківського всеобучу назвіть питання, що пла-

нуєте обговорити.
5. Не забудьте про «золоте правило» педагогічного аналізу: почи-

найте з позитивного, потім говоріть про негативне, завершуйте 
розмову пропозиціями на майбутнє.

6. Попередьте батьків, що не вся інформація має бути повідомле-
на дітям.

7. Подякуйте всім, хто знайшов час прийти на збори.
8. Дайте зрозуміти батькам, що ви добре розумієте, як важко ди-

тині навчатися.
9. Під час особистої бесіди оцінюйте успіхи дітей відносно їх потен-

ціальних можливостей.
10. Доведіть до батьків думку, що «поганий учень» не означає «по-

гана людина».
11. Батьки повинні повернутися із заняття переконаними у тому, 

що можуть допомогти своїй дитині.
Не варто:

•	 засуджувати присутніх батьків за неявку попереднього разу;
•	 порівнювати успіхи окремих класів або учнів;
•	 негативно оцінювати весь клас; 
•	 переоцінювати значення окремих предметів; 
•	 обирати для спілкування повчальний тон. 

Будьте коректними і тактовними!
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Тематика батьківського всеобучу в 1-му класі

Батьківський всеобуч у початковій школі є дуже важливим. Саме 
від того, наскільки класний керівник продумав перше батьківське 
заняття, як він його підготував, залежить результативність внеску 
батьків до роботи зі своїми дітьми, спілкування вчителя та учнів, 
ефективність виховної системи класу.

Під час визначення тем батьківських занять у 1-му класі клас-
ному керівникові необхідно пам’ятати, що діти, які завітали до пер-
шого класу, хвилюються, адже вони перетнуть поріг незнайомої бу-
дівлі, зустрінуться з незнайомими людьми. Першокласників хвилю-
ють навчальні результати. Хвилювання пов’язане з тим, як дорослі 
сприйматимуть їх успіхи і невдачі. Для того щоб досягти відмінних 
результатів, діти прагнуть потоваришувати з дорослим та зрозумі-
ти його.

Особливістю поведінки першокласників є їх безпосередність, 
щирість, емоційність. Вони завжди говорять те, що думають, проте 
серед них зустрічаються діти, які поводяться надзвичайно обереж-
но. Першачки дуже вразливі, вони емоційно реагують на те, як учи-
тель спілкується з певним учнем.

У першому класі дітям важко об’єктивно оцінити свої досягнен-
ня, їм подобається все те, що вони роблять. Інколи вони щиро диву-
ються тому, що не можуть зрозуміти, що від них вимагає вчитель. 
Першокласники є надзвичайно активними, вони мають намір спро-
бувати себе у різних видах діяльності, навіть якщо у них щось не ви-
ходить так, як у інших учнів.

Проте слід зазначити, що батьківський всеобуч у 1-му класі іс-
тотно відрізняються від аналогічних занять у подальших класах. 
У 1-му класі на батьківських заняттях батьки дізнаються про особ-
ливості психології та фізіології першокласника, а також учаться бу-
ти розумними батьками.

У 1-му класі батьки повинні навчитися бути батьком і матір’ю 
школяра, навчитися допомагати своїй дитині бути хорошим учнем, 
розуміти її, розвинути в собі уміння бути терплячим, любити свою 
дитину незалежно від її навчальних досягнень.

Батьківський всеобуч у 1-му класі — це ознайомлення з абеткою 
для батьків від «А» до «Я». Саме від того, як класний керівник зуміє 
залучити батьків до школи, участі в житті класу, розуміння важли-
вості першого року у подальшому навчанні дитини, залежить пози-
тивний розвиток дитячого колективу, поява і затвердження тради-
цій єдності батьків і дітей, взаєморозуміння всіх учасників процесу 
виховання і навчання учнів.
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У 1-му класі батьківські заняття є пізнавальними. Саме в пер-
шому класі закладаються звички і манери бути справжніми бать-
ком і матір’ю на користь своїй дитині та самому собі. Саме в цей час 
батьківські заняття є в першу чергу просвітницькими, наштовху-
ють батьків на розвиток у собі навичок виховання.

Починаючи з 1-го класу, необхідно підкреслювати успіхи сімей 
у прояві позитивних батьківських умінь. Класному керівникові не-
обхідно добирати тематику батьківських занять. 

Орієнтовна тематика батьківських занять
•	 Традиції та звичаї школи, у якій навчається ваша дитина.
•	 Права й обов’язки молодших школярів.
•	 Про особливості фізіології та психології першокласника.
•	 Як визначити обдарованість дитини?
•	 Як допомогти бридкому каченяті перетворитися на прекрасно-

го лебедя?
•	 Естетичний розвиток дитини: проблеми і перспективи.
•	 Особливості навчальної діяльності першокласників.
•	 Режим дня першокласника. Його вплив на поведінку учня.
•	 Підручник першокласника. Як допомогти дитині у важкій на-

вчальній ситуації?
•	 Позитивні традиції та звичаї сімейного виховання.
•	 Ліворукість і праворукість: відхилення або норма?
•	 Роль сім’ї у подоланні фізичних і навчальних навантажень ди-

тини.
•	 Художня література для першокласників.
•	 Першокласник і гра.
•	 Недитячі захоплення маленьких дітей.
•	 Взаємини в сім’ї та їх вплив на поведінкові реакції першоклас-

ників.
•	 Свята в житті дитини.
•	 Як навчити дитину бути справжнім другом?
•	 Дитячі страхи і шляхи їх подолання.
•	 Якщо дитина невпевнена в собі.
•	 Про єдність батьків у вихованні дітей.
•	 Про проблему поглядів поколінь на питання виховання дити-

ні в сім’ї.
•	 Якщо дитиною важко управляти...
•	 Що там, за дверима класу?
•	 Як упоратися з надмірною активністю дитини?
•	 Абетка виховання.
•	 Особливості навчання дитини математики і мови.
•	 Як розвинути здібності дитини?
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РОЗРОБЛЕНІ МОДЕЛІ ЗАНЯТЬ 
БАТЬКІВСЬКОГО ВСЕОБУЧУ (1 клас)

Заняття 1. Перший раз — у перший клас

Життєві позиції заразливі...  
А ваша може кого-небудь захопити?

Ф. Нансен

Краще запалити свічку, ніж усе життя проклинати темноту.
Ф. Абрамов

Завдання: ознайомити батьків із класом, класним керівни-
ком, педагогами, школою, адміністрацією навчального закладу, 
службами школи, а також батьків — одне з одним; допомогти під-
готуватися батькам до зміни статусу дитини в сім’ї, налаштува-
ти на розуміння значущості переходу малюка в новий психофі-
зичний стан.

Форма проведення: урочисті збори.
Питання для обговорення: знайомство батьків із класним керів-

ником, адміністрацією школи.
Підготовча робота: підготовка листа-звернення дитини до батьків.

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЙБЛИЖЧИХ  
І ДОРОГИХ ЛЮДЕЙ — МОЇХ БАТЬКІВ

•	 Не псуйте мене. Я знаю, що я не повинен отримувати всього, про 
що прошу. Я тільки перевіряю вас.

•	 Не бійтеся виявляти твердість стосовно мене. Я віддам перевагу 
цьому, адже це дозволяє мені знати міру і місце.

•	 Не застосовуйте силу стосовно до мене. Інакше я вважатиму, 
що сила — це все, що має значення. Я сприйму ваше керівни-
цтво мною.

•	 Не будьте непослідовними. Це збиває мене з пантелику і приму-
шує намагатися «вийти сухим із води» у всіх можливих випадках.

•	 Не давайте порожніх обіцянок. Це підірве мою довіру до вас.
•	 Не піддавайтеся на мої провокації, коли я говорю і роблю речі, 

що засмучують вас. Інакше я знову намагатимуся досягти такої 
«перемоги».

•	 Не засмучуйтеся, якщо я говорю, що ненавиджу вас, я хочу, щоб 
ви пошкодували про те, що ви зробили стосовно мене.

•	 Не примушуйте мене почуватися малюком. Я компенсую це тим, 
що поводитимуся так, нібито я — «центр Усесвіту».
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•	 Не робіть для мене і за мене те, що я можу зробити для себе і за 
себе сам. Якщо це відбудеться, я вимагатиму, щоб ви обслугову-
вали мене завжди.

•	 Не звертайте уваги на мої безглузді витівки. Ваша підвищена 
увага допоможе їх закріпити.

•	 Не робіть мені зауваження у присутності інших людей. На них 
я реагуватиму лише наодинці, без сторонніх.

•	 Не намагайтеся мене повчати в конфліктній ситуації. Я все одно 
нічого не почую, а якщо почую, то не реагуватиму. Поговоріть зі 
мною тоді, коли я усвідомлюватиму, що роблю.

•	 Не намагайтеся мене постійно повчати. Ви здивувалися б, ді-
знавшись, як добре я знаю, що таке «добре» і що таке «погано».

•	 Не примушуйте мене вважати, що помилки, скоєні мною, це — 
злочин. Я повинен навчитися припускатися помилок, не вважа-
ючи, що я ні на що не здатний.

•	 Не прискіпуйтеся до мене і не сваріться. Інакше мені доведеть-
ся удавати з себе глухого, щоб якось захиститися.

•	 Не вимагайте від мене пояснень із приводу моєї поганої поведін-
ки. Я відразу не зможу її пояснити. Я спробую сам собі й вам по-
яснити свою поведінку, але це потребуватиме часу.

•	 Не випробовуйте дуже сильно мою чесність. Мене легко переля-
кати, при цьому я починаю брехати.

•	 Не забудьте, що я розвиваюся, отже,— експериментую. Таким 
чином я навчаюся. Змиріться, будь ласка, з цим!

•	 Не оберігайте мене від наслідків моєї діяльності. Мені необхід-
но вчитися на власному досвіді.

•	 Не звертайте уваги на мої маленькі нездужання. Я можу навчи-
тися отримувати задоволення від свого поганого здоров’я, якщо 
завдяки цьому я перебуватиму в центрі вашої уваги.

•	 Не уникайте мене, якщо я ставлю вам чесні та прямі запитання. 
Інакше ви помітите, що я вас більше не запитую і шукаю інфор-
мацію, що цікавить мене, там, де мені її пропонують.

•	 Не відповідайте на мої безглузді запитання. Я тільки хочу звер-
нути на себе вашу увагу.

•	 Ніколи не вважайте, що вибачитися переді мною — нижче за ва-
ше достоїнство. Ваше чесне вибачення і визнання своїх помилок 
викликає у мене стосовно вас теплі відчуття.

•	 Ніколи не стверджуйте, що ви безгрішні. Інакше мені доведеть-
ся бути гідним багато чого, а так не хочеться бути переконаним 
у протилежному.

•	 Не турбуйтеся про те, що ми проводимо дуже мало часу разом. 
Варто потурбуватися про те, як ми з вами його проводимо.
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•	 Не дозволяйте моїм страхам викликати у вас тривогу. Інакше 
я насправді злякаюся. Демонструйте мені вашу мужність і влас-
ну хоробрість.

•	 Не забувайте, що я потребую вашого розуміння і підтримки. 
Я вважаю, що ви і без мене це знаєте.

•	 Ставтеся до мене так, як ви ставитися до своїх друзів. Я теж хо-
чу бути вашим найкращим другом.

•	 Не забувайте: ваші думки і побажання, які ви щедро даруєте мені 
щодня, якщо не зараз, то через роки повернуться вам сторицею.

•	 Пам’ятайте, що у вас є найбільше диво на світі. Це диво...  
Я — ВАША ДИТИНА!

Коментарі для вчителя
Перші батьківські заняття-зустрічі доречно проводити напри-

кінці серпня. По-перше, можна наперед познайомитися з батька-
ми учнів, налаштувати сім’ї на необхідність спілкування зі шко-
лою, педагогами; по-друге, слід створити певний оптимістичний 
настрій на навчальну діяльність, допомогти батькам позбутися три-
вог, пов’язаних зі школою і вчителями. Заняття відбуваються в тому 
класі, у якому навчатимуться діти. Клас святково оформлений (його 
можна прикрасити малюнками майбутніх першокласників, які по-
дарували школі вихователі дитячого садка, де діти виховувалися). 

На шкільній дошці: фотографії випускників, які навчалися у пе-
дагога, що набирає клас; добрі побажання майбутнім першокласни-
кам та їх батькам. Доречно використовувати музику, пов’язану з те-
мою урочистих зборів. На шкільній дошці можна помістити плакат, 
що стане епіграфом першої зустрічі батьків і педагога.

ХІД ЗАНЯТТЯ
I. Вступне слово директора школи
— Шановні тата і мами, дідусі та бабусі, усі ті, хто завітав на пер-

шу зустріч із школою, поріг якої перетнуть у вересні ваші малюки!
Сьогодні ми оголошуємо вас і себе членами однієї великої ко-

манди корабля під назвою «Школа». Наше плавання починається 
сьогодні, а завершиться через 11 років. 11 років ми залишатимемо-
ся разом, і поки наш корабель пливтиме океаном Знань, ми разом 
переживатимемо шторми і бурі, а ваші діти відкриватимуть для се-
бе бухту Радощів і мис Надії. Хочеться, щоб це плавання було ціка-
вим, щасливим і значущим у житті кожної дитини і кожної сім’ї. 
Багато разів ми разом із вами, тата і мами, допомагатимемо вашим 
дітям навчатися долати труднощі, радіти своїм успіхам і перемо-
гам однокласників.
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Ми відкриті для спілкування, наші фахівці нададуть вам ква-
ліфіковану консультацію, ви завжди отримаєте в нашій школі ви-
черпну відповідь на всі запитання. Для вас завжди відчинені двері 
кабінету заступника директора з навчально-виховної роботи в по-
чатковій школі.

II. Виступ заступника директора початкової ланки
У цьому вступному слові необхідно розповісти про традиції 

та звичаї початкової школи, про основні вимоги до учнів; ознайо-
мити зі статутом школи і вручити його кожній сім’ї разом із візит-
ною карткою школи; повідомити про дні консультацій заступника 
директора початкової ланки та інших представників адміністрації 
навчального закладу.

Заступник директора початкової ланки представляє вчителя по-
чаткових класів, який працюватиме з дітьми протягом чотирьох ро-
ків.

III. Відрекомендування вчителя
Класний керівник знайомиться з батьками, розповідає про попе-

редні випуски, ділиться планами на майбутнє в роботі з новим класом.

IV. Відрекомендування сімей
Відрекомендування батьків — це своєрідна візитна картка сім’ї. 

Воно відбувається дуже цікаво на перших батьківських зборах-
зустрічах. Бажано записати візитні картки сімей на диск. Класно-
му керівникові важливо проаналізувати міні-розповіді про сім’ю. 
Така робота дозволить відразу визначити особливості сімей, ступінь 
їх щирості, систему сімейних цінностей і взаємин.

Візитна картка містить такі розділи:
•	 прізвище, ім’я, по батькові батьків;
•	 вік батьків, день народження сім’ї;
•	 інтереси, захоплення сім’ї;
•	 традиції і звичаї сім’ї;
•	 девіз сім’ї.

Свій девіз кожна сім’я пише на аркуші ватману, що прикріплю-
ється на дошці у класі. Цей матеріал можна успішно використову-
вати в роботі з учнями.

V. Екскурсія школою
Після відрекомендування і встановлення відповідної атмосфери 

спілкування вчитель запрошує батьків на екскурсію школою. Важ-
ливо показати батькам кабінет психологічної служби, ознайомити 
з розкладом його роботи, запропонувати батькам записати телефон 
довіри психологічної служби.
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VI. Підбиття підсумків
Учитель ознайомлює батьків із планом спільної роботи на весь 

шкільний рік. Це дозволить батькам підготувати запитання з тема-
тики наступних класних занять і брати активну участь у зустрічах 
із класним керівником.

На завершення батьківського заняття можна зробити спільну 
фотографію на згадку про першу зустріч. Батьки отримують великі 
різнокольорові конверти з листом-зверненням дітей до них. Дорос-
лим пропонують удома уважно прочитати написане і брати його до 
уваги, виховуючи власних дітей.

Наприкінці батьківського заняття батьки пишуть запитання, 
на які вони не отримали відповідей. Це можуть бути запитання до 
адміністрації школи, педагога. Не на кожне запитання можна від-
повісти миттєво. Для того щоб батьки отримали компетентну відпо-
відь на поставлені запитання, на столі у педагога стоїть скринька, 
у яку вони складають їх. Класний керівник зможе їх проаналізува-
ти і відповісти на них на наступних заняттях.

Література
1.  Гозман О. С. Педагогіка свободи і педагогіка необхідності. — М. , 1999. 
2. Козлова О. Н. Введення в теорію виховання. Посібник для викладачів. — 

М. , 1994.
3.  Права дитини (Конвенція ООН про права дитини). — Нью-Йорк, 1992.
4.  Програма розвитку та виховання в системі освіти 1999–2001 рр. СПО—
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Заняття 2. Труднощі адаптації першокласників до школи

Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом,  
неначе від цього залежить ваше життя.

Л. Кьюбі

Завдання: ознайомити батьківський колектив з особливостями 
адаптації дітей до першого року навчання в школі; запропонувати 
практичні поради щодо адаптації дитини до школи. 

Форма проведення: круглий стіл.
Питання для обговорення: фізіологічні та психологічні трудно-

щі адаптації першокласників до школи; система взаємин із дити-
ною в сім’ї у період адаптації до шкільного навчання. 

Підготовча робота: підготовка фотовиставки «Ура! Ми — шко-
лярі», малюнків учнів «Мої перші дні у школі»; оформлення кла-
су; підготовка пам’ятки для учнів.
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Пам’ятка для учнів
1. Не віднімай чужого, але і свого не віддавай.
2. Попросили — дай, намагаються відняти — захищай.
4. Звуть грати — йди, не звуть — запитай дозволу гратися разом — 

це не соромно. Не бийся без причини!
5. Грай чесно, не підводь своїх товаришів.
6. Нікого не дратуй, не канюч, нічого не випрошуй. Двічі ні у ко-

го нічого не проси.
7. Будь уважним скрізь, де потрібно проявити уважність.
8. Не плач. З учителем через оцінки не сперечайся і на нього за по-

гані оцінки не ображайся. Намагайся все робити вчасно і думай 
про добрі результати.

9. Не ябедничай і не наговорюй ні на кого.
10. Прагни бути акуратним.
11. Частіше пропонуй дружити, гратися, повертатися разом додому.
12. Пам’ятай! Ти не кращий і не гірший за всіх! Ти — неповторний 

для самого себе, батьків, учителів, друзів!

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Вступне слово вчителя
— Сьогодні на занятті нам необхідно відповісти на багато запи-

тань. 
З якими фізіологічними і психологічними труднощами стика-

ються ваші діти в період адаптації до шкільного життя? 
Як можна їх подолати?
Класний керівник оголошує тему заняття, формулює мету і за-

вдання, називає перелік питань, на які слід відповісти. Заняття по-
чинаються з обговорення з батьками першого шкільного дня дитини.

Батьки діляться одне з одним і класним керівником тими вра-
женнями, що залишив перший шкільний день у душі дитини, роз-
повідають, як її вітали члени сім’ї, які подарунки отримала дитина 
в колі сім’ї на честь того, що стала школярем.

II. Батьківський практикум
Батьківський практикум відбувається у вигляді гри «Кошик по-

чуттів». 
— Шановні мами і тата! У мене в руках кошик, на дні яко-

го —різноманітні почуття, які може відчувати людина. Після то-
го, як ваша дитина перетнула шкільний поріг, у вашій душі, у ва-
шому серці міцно оселилися певні почуття й емоції. Опустіть руку 
у кошик і візьміть аркуш, на якому зазначене те почуття, що вас  
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переповнює найбільше тоді, коли ваша дитина перебуває в школі, 
і назвіть це почуття.

Батьки називають почуття, які їх переповнюють. Таке завдання 
дозволяє виявити проблеми і труднощі сімей, пов’язані зі шкільним 
навчанням дитини, і допомагає з’ясувати проблеми під час занять.

III. Виступ лікаря
Лікар школи або запрошені на заняття фахівці лікувальних за-

кладів ознайомлюють батьків із фізіологічними і психологічними 
проблемами у здоров’ї дитини, що можуть бути пов’язані зі зміною 
статусу. Фахівці повинні звернути увагу батьків на таке:

•	 зміна режиму дня дитини порівняно з дитячим садком, збіль-
шення фізичного навантаження;

•	 необхідність зміни навчальної діяльності дитини вдома, створен-
ня умов для рухової активності дитини між виконанням уроків;

•	 спостереження батьків за правильною поставою під час самопід-
готовки, дотримання правил освітлення робочого місця;

•	 попередження короткозорості, викривлення хребта, тренуван-
ня дрібної моторики рук;

•	 обов’язкове введення до раціону дитини вітамінних препаратів, 
фруктів і овочів;

•	 організація правильного харчування дитини;
•	 турбота батьків про загартовування дитини, максимальний роз-

виток рухової активності, створення вдома спортивного куточка, 
придбання спортивного обладнання (скакалки, гантелі та ін.);

•	 виховання самостійності та відповідальності дитини як головних 
якостей збереження власного здоров’я.

IV. Виступ психолога
Психолог розповідає батькам про способи подолання психологіч-

них труднощів адаптації учнів-першокласників, а саме:
•	 створення сприятливого психологічного клімату у взаєминах ди-

тини з усіма членами сім’ї;
•	 роль самооцінки дитини в адаптації до школи (чим нижчою є са-

мооцінка, тим більше виникає труднощів у дитини в школі);
•	 перша умова шкільного успіху — самоцінність дитини для її 

батьків;
•	 обов’язковий прояв батьками інтересу до школи, класу, у якому 

навчається дитина, до кожного прожитого нею шкільного дня;
•	 обов’язкове знайомство з її однокласниками, можливість спіл-

кування з ними після школи;



Розділ ІІ. Розроблені моделі занять батьківського всеобучу  79

•	 неприпустимість фізичних заходів дії, залякування, критики 
на адресу дитини, особливо у присутності інших людей (бабусь, 
дідусів, однолітків);

•	 виключення таких методів покарання, як позбавлення задово-
лень, фізичні та психічні покарання;

•	 визначення темпераменту дитини в період адаптації до шкільно-
го навчання (повільні та нетовариські діти значно важче звика-
ють до школи, швидко втрачають до неї інтерес, якщо відчува-
ють із боку дорослих насильство, сарказм і жорстокість);

•	 надання дитині самостійності у навчальній роботі, організація 
обґрунтованого контролю за її навчальною діяльністю;

•	 заохочення дитини не тільки за успіхи в навчанні; моральне сти-
мулювання досягнень дитини; розвиток самоконтролю і само-
оцінки, самодостатності дитини.

V. Підбиття підсумків
Відомий педагог і психолог С. Соловейчик в одній зі своїх книг 

опублікував правила, що можуть допомогти батькам підготувати ди-
тину до самостійного життя у школі в період адаптаційного періоду. 

Батькам видають пам’ятку, що містить ці правила. Дуже добре, 
якщо батьки розташують її в кімнаті або робочому куточку своєї ди-
тини на видноті. Бажано наприкінці тижня звернути увагу дити-
ни на те, які правила у неї виходить виконувати, а які — ні й чому.

Література
1. Воськобойников В. М. Як визначити і розвинути здібності дитини. — 

СПб. : Респекс, 1996.
2. Гиппенрейтер Ю. Б. Спілкування з дитиною. Як? — М. : ЧеРо, 1997.
3. Коляда М. Г. Шпаргалка для батьків. — Донецьк : БАО, 1998.
4. Хрестоматія з педагогічної психології. — М., 1995.

Варіант заняття 2. Дитячі страхи

Завдання: обговорити причини появи страхів у дітей молодшо-
го шкільного віку; спільно з батьками виробити конструктивні спо-
соби поведінки у важких для дитини ситуаціях, допомогти опану-
вати прийоми, що дозволяють дітям упоратися із зайвими страха-
ми, тривогою.

Форма проведення: семінар.
Питання для обговорення: чому у дітей виникає відчуття стра-

ху, з яким вони нерідко не можуть упоратися; як виявити страхи 
власної дитини; як подолати виникнення відчуття страху у дітей 
молодшого шкільного віку.
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Підготовча робота: аналізування дитячих малюнків (дітям про-
понується малювати за темами: «У школі», «На вулиці, на дворі», 
«Сім’я», «Що мені сниться страшне», «Чого я боюся вдень», «Най-
гірше або найкраще»).

Аналіз малюнків
1) Малюнки за темами «У школі», «На вулиці, на дворі». Аналі-

зуючи малюнки за цими темами, важливо зрозуміти, як дитина 
розташовує фігури однолітків і себе. Якщо на малюнку мало од-
нолітків, то це свідчить про труднощі у встановленні дружніх, 
стійких контактів.

2) Малюнки за темою «Сім’я». Дитині пропонують намалювати 
всіх, із ким вона живе. У цих малюнках велике значення має по-
рядок і близькість розташування фігур, а особливо — місце ди-
тини. Якщо дитина малює себе між батьками, то це свідчить про 
прихильність до обох батьків, про її впевненість у тому, що за-
хищена ними. Якщо один із батьків зображений ближче до ди-
тини, ніж другий, то це свідчить про виражену прихильність до 
одного з батьків. Тривогу викликає зображення себе в ізоляції 
від батьків. Відчуження в малюнках може свідчити про те, що 
дитина насправді не може покластися на батьків як джерело без-
пеки, авторитету і навіть любові.

3) Малюнки за темами «Що мені сниться страшно» і «Чого я бою-
ся вдень». Перед дітьми поставлена мета: відобразити найяскра-
віший страх. Кожна дитина повинна обрати його сама. Психо-
логи стверджують, що малювання страхів дітьми не призводить 
до його посилення, а навпаки, позбавляє напруженості від три-
вожного очікування. У малюнках страх уже багато в чому реа-
лізований, якщо що фактично трапилося, то залишається мен-
ше незрозумілого, невизначеного.

4) Малюнки за темою «Найгірше або найкраще». Дитина мала 
можливість обирати події, що відбувалися з нею. Більшість ді-
тей уважають за краще відображати в малюнку радісні епізоди 
зі свого життя. Проте в класі є діти, які малюють неприємні по-
дії. У такому випадку потрібно порадити батькам звернутися до 
шкільного психолога. Не меншу тривогу у батьків повинно ви-
кликати і переважання в малюнках сірих і темних тонів, що під-
креслює відсутність життєрадісності, знижений настрій, значну 
кількість страхів, з якими дитина не здатна впоратися. Яскраві, 
світлі та насичені кольори, навпаки, свідчать про активний жит-
тєвий тонус і оптимізм. Слід звернути увагу на те, як малює дити-
на. Широкі мазки при малюванні фарбами, масштабність, відсут-
ність попередніх нарисів, очевидні домальовування свідчать про  
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рішучість і впевненість у собі. Нечітке зображення, велика кіль-
кість виразних, але непересічних ліній свідчать про підвищену 
збудливість, гіперактивність.
Якщо дитина намалювала дуже мало, то це свідчить про її за-

гальмованість і неспокій. Такі діти віддають перевагу іншим ви-
дам діяльності.

Методика «Експертне оцінювання адаптація дитини  
до школи» (В. І. Чирков, О. Л. Соколова, О. В. Сорокіна)
Схема вивчення соціально-психологічної адаптації дитини до 

школи (заповнюють батьки)
Інструкція: оберіть твердження, що найточніше відображає стан 

дитини на цей момент.
•	 I шкала «Успішність виконання шкільних завдань»
5. Правильне безпомилкове виконання шкільних завдань.
4. Невеликі помарки, одиничні помилки.
3. Нечасті помилки, пов’язані з пропуском літер або їх заміною.
2. Погане засвоєння матеріалу за одним із основних предметів, за-

багато помилок (часті помилки, неакуратне виконання завдань).
1. Погане засвоєння програмного матеріалу за всіма предметами.
•	 ІІ шкала «Ступінь зусиль, необхідних дитині виконання шкіль-

них завдань»
5. Дитина працює легко, вільно, без напруження.
4. Виконання шкільних завдань не викликає у дитини особливих 

зусиль.
3. Іноді працює легко, іншим часом проявляє впертість; виконан-

ня завдань вимагає деякого напруження для свого завершення.
2. Виконання шкільних завдань вимагає від дитини визначеного 

ступеня напруження.
1. Дитина відмовляється працювати, плаче, кричить, поводить-

ся агресивно.
•	 ІІІ шкала «Самостійність дитини під час виконання шкіль-

них завдань»
5. Дитина самостійно може впоратися зі шкільними завданнями.
4. Працює самостійно, майже не звертаючись до дорослого по до-

помогу.
3. Іноді звертається по допомогу, але частіше виконує завдання са-

мостійно.
2. Дитина могла б упоратися зі шкільними завданнями самостій-

но, але вважає за краще виконувати їх за допомогою дорослого.
1. Для виконання дитиною шкільних завдань потрібні ініціатива, 

допомога і постійний контроль із боку дорослого.
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•	 IV шкала «Настрій, з яким дитина йде до школи»
5. Дитина посміхається, з гарним настроєм іде до школи.
4. Спокійна, діловита, відсутні прояви поганого настрою.
3. Іноді трапляються прояви погіршеного настрою, негативних емоцій:
а) тривожність, засмучення, іноді страх;
б) образливість, запальність, дратівливість.
2. Здебільшого демонструє поганий настрій, небажання йти до шко-

ли, але без проявів агресій.
1. Переважання депресивного настрою або агресії (спалахи гніву, 

злості).
•	 V шкала «Взаємини з однокласниками»
5. Товариська, ініціативна, легко контактує з дітьми, має багато 

друзів, знайомих.
4. Малоініціативна, але легко контактує, коли до неї звертають-

ся діти.
3. Сфера спілкування дещо обмежена: спілкується тільки з деяки-

ми дітьми.
2. Уважає за краще перебувати поряд із дітьми, але не контакту-

вати з ними.
1. а) Замкнута, ізольована від решти дітей, уважає за краще пере-

бувати наодинці.
б) Ініціативна у спілкуванні, але часто виявляє негативізм стосов-

но дітей: свариться, дратується, б’ється. 
•	 VI шкала «Загальне оцінювання адаптації дитини»
5. Високий рівень адаптованості.
4. Рівень адаптованості вищий за середній.
3. Середній рівень адаптованості.
2. Рівень адаптованості нижчий за середній.
1. Низький рівень адаптованості.

Опрацювання результатів
19–30 балів — зона адаптації;
13–18 балів — зона неповної адаптації;
0–12 балів — зона дезадаптації.
Для того щоб сформувати інтерес дітей до малювання вдома, про-

тягом двох тижнів рекомендується пропонувати малювати на будь-які 
теми; деякі з малюнків слід показати у класі; після підготовчих занять 
можна розпочинати тематичне малювання на уроках. Такі заняття реко-
мендується проводити двічі на тиждень і розглядати одну або дві теми.

Оформлення кабінету: на шкільній дошці написати тему зборів 
і прикріпити декілька дитячих малюнків, що найяскравіше харак-
теризують обговорювану проблему.
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ХІД ЗАНЯТТЯ
I. Вступне слово вчителя
— Шановні батьки, чи переслідують вас страхи? Звісно, це ри-

торичне запитання. Адже страх, тривога — це такі самі прояви емо-
цій, як радість, захоплення, здивування. Останнім часом психоло-
ги наголошують на збільшенні кількості стійких страхів, з якими 
ми не можемо впоратися. Але на відміну від дорослих страхів, ди-
тячі, якщо до них правильно ставитися і своєчасно з’ясувати при-
чини появи, можуть зникнути назавжди.

Сьогодні ми разом спробуємо виявити причини появи страху у ді-
тей і з’ясуємо, як можна допомогти дитині позбутися страхів, що 
вже існують, і запобігти появі нових.

Як ви вважаєте, що може викликати страх у дітей молодшого 
шкільного віку?

Рекомендується запропонувати батькам самим спробувати сфор-
мулювати причини появи страхів у дітей. Учитель записує відповіді 
батьків на шкільній дошці, формулюючи їх у вигляді тез.

Можливі варіанти причин появи дитячих страхів
1. Наявність страхів у батьків. Страхи дорослих дуже часто пере-

даються дітям. Імовірність появи страхів у дітей завжди є ви-
щою, ніж наявність їх у батьків, причому більшість страхів пе-
редаються дітям неусвідомлено.

2. Тривожність у взаєминах із дитиною. Розмови у присутності ди-
тини про смерть, хвороби, пожежі, убивства закріплюються у її 
психіці та калічать її.

3. Надмірне оберігання її від небезпек та ізоляція від спілкуван-
ня з однолітками.

4. Значна кількість заборон із боку одного батька і надання свобо-
ди дитині другим батьком.

5. Численні погрози дорослих, що не реалізовуються.
6. Надмірне оберігання єдиної дитини в сім’ї. Єдині діти в сім’ї най-

більше схильні до страху, оскільки вони найчастіші стають епі-
центром батьківських турбот і тривог. Як правило, єдина дити-
на перебуває в тіснішому емоційному контакті з батьками і пе-
реймає їх неспокій, якщо такий є. Батьки, охоплені тривогою 
щось не встигнути зробити для виховання дитини, прагнуть ви-
ховати «генія». У результаті у дітей виникає страх від невідпо-
відності вимогам батьків.

7. Конфліктні взаємини між батьками. На думку психологів,  
діти молодшого шкільного віку є надзвичайно чутливими до  
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конфліктних взаємин батьків, саме діти у віці 6–7 років найчас-
тіше реагують появою страхів на конфлікт батьків.

8. Самотність та біль викликають страх.
9. Емоційна чутливість, вразливість. Такі діти є дуже уразливи-

ми, усе сприймають близько до серця. Вони нездатні агресивно 
відповісти, «усе тримають у собі», не виражаючи своїх почуттів 
і переживань.

10. Вступ до школи — це серйозне випробування для дітей. Но-
ве оточення, нові вимоги… Виникає відчуття відповідально сті, 
обов’язково виникають нові страхи — «бути не тим, про кого доб-
ре говорять, кого цінують і люблять», страх зробити не те і не так, 
бути засудженим, покараним. Діти, які не набули до школи не-
обхідного досвіду спілкування з однолітками, є невпевненими 
в собі, бояться не виправдати сподівань своїх батьків. 

II. Виявлення страхів у дітей
— Шановні батьки, у чому виявляється виникнення страхів? 

Що ви відчуваєте, коли стає неспокійно на душі? Усередині все хо-
лоне, «тіло наливається свинцем», долоні стають вологими. Але, на 
жаль, про відчуття дитини ми не знаємо. 

За якими зовнішніми ознаками ми можемо виявити, чи відчу-
ває в цей момент дитина страх? (Дитина губиться, коли її запиту-
ють, не знаходить потрібних слів для відповіді на запитання, го-
ворить тремтячим голосом, а часто замовкає зовсім. Вона може 
забагато рухатися або, навпаки, стає нерухомою, вираз її облич-
чя є переляканим.)

Тематичне малювання не тільки допоможе зрозуміти інтереси, 
захоплення дітей, але й особливості їх темпераменту, переживан-
ня. (Батькам рекомендується видати малюнки їх дітей і проана-
лізувати їх.)

— Як подолати виникнення страху у дітей? Страх — це емоція, 
що може виникнути в будь-якому віковому періоді. Значна части-
на страхів молодших школярів — у навчальній діяльності. Одні ді-
ти радісно і нетерпляче чекають початку шкільного життя, швидко 
освоюються в ньому, інші страждають на справжню шкільну фобію.

Вступ до школи — серйозне випробування для дітей. Нове ото-
чення, нові вимоги, потрібно уважно слухати вчителя, концентру-
вати увагу, уміти відповідати на запитання. Бажання побігати, по-
гратися, повеселитися необхідно пригнічувати.

Якщо з цим дитина може впоратися, то у неї все добре, вона ра-
дісна, захоплена, вірить у власні сили (повна адаптація). Якщо 
ж ні — інтерес до навчання швидко минає, успіхи відсутні, нічому 
радіти як дитині, так і батькам.
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Якщо першокласники з різних причин не можуть упоратися 
з навчальним навантаженням, їх згодом зараховують до неуспіш-
них, що в свою чергу, призводить як до неврозів, так і до дезадапта-
ції. Школа може стати джерелом значних страхів дитини, що впли-
не на її навчання і здоров’я.

III. Як можна допомогти дитині подолати «школобоязнь»?
1. Підвищити самооцінку дитини, запевнити її в собі.
2. Допомогти дитині навчитися позбавлятися зайвої напруженості. 

Для позбавлення тривожності можна проводити ігри в «страш-
ну школу», де за допомогою ляльок у формі міні-спектаклю ді-
ти зображають ситуації зі шкільного життя, що викликають за-
непокоєння, причому, ці моменти мають бути піднесені до край-
нього ступеня (щоб глядачам було дуже страшно!).

 Важливо заохочувати спроби дитини зобразити свої страхи в гу-
мористичній, навіть карикатурній формі.

3. У молодшому шкільному віці оцінка — це не просто оцінка кон-
кретного результату діяльності. Дитина сприймає її суб’єктивно, 
як оцінку її самої. «Ти поганий, тому що ти погано навчаєшся»,— 
говорять дитині. Вона погоджується, і виникає нерозв’язний вну-
трішній конфлікт, що супроводжується невизначеністю, невпев-
неністю в собі, різними страхами. Саме тому важливо викорис-
товувати спеціальні оцінки, максимально детально пояснюючи 
дитині, за що і чому її хвалять або роблять зауваження. Оціню-
вати потрібно не всю діяльність відразу, а окремі її елементи.

4. Довести дитині, що її цінують незалежно від її успіхів або не-
успіхів, виграшу або програшу. Це дозволяє не орієнтуватися 
на результат, ставитися спокійніше до власних успіхів і невдач.

5. Рухової активності, агресивності, підвищеної напруженості мож-
на позбутися, використовуючи прийом «щита»: дорослий три-
має щит, у який можна стукати іграшковим м’ячем, бити ку-
лаками тощо.

IV. Дитячі страхи, не пов’язані зі школою і навчанням
— Існує безліч страхів, виникнення яких не пов’язано з навчаль-

ною діяльністю. Діти в молодшого шкільного віку (від 7 до 10 ро-
ків) бояться: залишатися самі вдома, захворіти, померти, бояться 
казкових персонажів, темряви. Кількість страхів є більшою у дівча-
ток, ніж у хлопчиків. 

Рекомендується за допомогою малювання проводити «спрямо-
ване усунення страхів», до яких схильна дитина. Класному керів-
никові спільно зі шкільним психологом слід провести індивідуаль-
ні бесіди, у яких потрібно з’ясувати, чи боїться дитина захворіти,  
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померти, самотності, покарання, темряви, казкових персонажів, 
транспорту, тварин, висоти, глибини, води, вогню, крові, лікарів то-
що. Склавши перелік страхів кожної дитини, учитель пропонує на-
малювати їх. (У жодному випадку не можна квапити дитину з ви-
конанням завдання, оскільки думки про те, як зобразити страх, ма-
ють на увазі зустріч із ним, контакт, зіткнення, що саме по собі 
зменшує гостроту його сприйняття). Цей простий прийом можуть 
опанувати батьки — тематичне малювання можна проводити вдома.

V. Підбиття підсумків
— Якщо правильно поставитися до дитячих страхів, своєчас-

но з’ясувати причини їх появи, вони можуть зникнути назавжди.

Заняття 3. Телевізор у житті сім’ї та першокласника

Телебачення повинне бути не метою, а засобом.
З передачі «Культурна революція»,  

НТВ, Росія

Завдання: звернути увагу батьків на достоїнства і недоліки спіл-
кування дитини з телевізором; довести вплив телевізійних перегля-
дів на психіку маленької дитини. 

Форма проведення: обмін думками.
Питання для обговорення: статистика і цифри про роль телеба-

чення в житті дитини; вплив телепередач на формування характе-
ру і пізнавальної сфери дитини.

Підготовча робота
•	 Складання пам’ятки «Правила боротьби з телеманією»
•	 Спільне визначення й обговорення телепередач для перегляду 

дорослих і дітей на подальший тиждень.
•	 Обговорення улюблених телепередач дорослих і дітей після пе-

регляду.
•	 Вислуховування думок дітей із приводу дорослих передач і ду-

мок дорослих із приводу дитячих.
•	 Підготовка статистики; підготовка висловів учнів за темою зборів.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Вступне слово вчителя
— Телевізор у житті дитини — це добре або погано? Які передачі по-

винні переглядати діти? Чи потрібно вимикати телевізор, якщо дорос-
лі вважають, що передача буде нецікава дитині? На ці та інші запитан-
ня ми намагатимемося сьогодні відповісти. Звернемося до статистики.
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II. Аналіз статистики
Учитель наводить дані.

•	 2/3 наших дітей у віці від 6 до 12 років дивляться телевізор що-
денно;

•	 час щоденного перегляду телепередач дитиною в середньому 
складає більше ніж 2 години;

•	 50 % дітей переглядають усі телепередачі;
•	 25 % дітей у віці від 6 до 10 років переглядають одні й ті самі те-

лепередачі від 5 до 40 разів;
•	 38 % дітей у віці від 6 до 12 років при визначенні рейтингу свого 

проведення часу на перше місце поставили телевізор, виключив-
ши при цьому заняття спортом, прогулянки на повітрі та спіл-
кування зі своєю сім’єю.
— Можливо, ви вважаєте, що ця статистика не стосується на-

ших дітей? Даремно! Я хочу продемонструвати вам результати ста-
тистики у класі.

Опитування дітей проводилося з таких питань:
•	 Скільки разів на тиждень ти дивишся телевізор?
•	 Ти дивишся телевізор сам або зі своєю сім’єю?
•	 Ти полюбляєш переглядати все або віддаєш перевагу якимсь 

окремим передачам?
•	 Якби ти опинився на острові, які б предмети ти б замовив чарів-

никові, щоб життя було цікавим?

III. Аналіз думок учнів
На дошці — думки учнів 4-го класу.
Що дає дитині телевізор?

1. Можливість розслабитися, забути про щоденні проблеми, уник-
нути страхів і переживань.

2. Можливість знаходження відповіді на запитання, відповіді на 
які дитина не може отримати у дорослих через їх зайнятість.

3. Можливість зрозуміти за допомогою телевізора, що таке «добре» 
і що таке «погано».

4. Розвиток пізнання, підвищення культурного рівня.
5. Ознайомлення з різними явищами в різних галузях знань.
6. Розвиток уяви, фантазії, емоційної сфери.

IV. Дискусія за темою заняття
Запитання для дискусії

•	 Сім’я отримує квартиру і наповнює її предметами ужитку. Чи 
вважаєте ви, що телевізор повинен бути серед основних предме-
тів ужитку?

•	 Які телепередачі, на вашу думку, формують особистість дитини?
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•	 Як, на вашу думку, необхідно організувати спілкування дитини 
з телевізором? Назвіть можливі варіанти.

•	 Чи варто забороняти перегляд телепередач або обмежити дити-
ну певними програмами?
Необхідно пам’ятати про те, що вплив телебачення на дітей від-

різняється від впливу на психіку дорослих. Першокласники не мо-
жуть чітко визначити, де правда, а де брехня. Вони довіряють усьо-
му тому, що транслюється. Ними легко управляти, маніпулювати 
їх емоціями і почуттями. Лише з 11 років діти починають не так до-
вірливо ставитися до того, що демонструється на екрані.

Як зробити так, щоб діти якомога рідше чули вирази батьків: 
«Знову уроки ввечері робиш? Чим ти займався? Невже знову біля 
телевізора сидів?»

Батькам вручають пам’ятки «Правила боротьби з телеманією».

IV. Підбиття підсумків
Заняття завершується читанням висловів дітей за темою: «Те-

левізор для мене — це...»
Після підбиття підсумків батькам дається домашнє завдання.

1. Зверніть увагу на те, скільки часу проводить ваша дитина біля 
телевізора? Яким передачам віддає перевагу?

2. Чи ставить дитина запитання після перегляду передач? Чи ба-
жає обговорити з дорослими передачу?

3. У якій передачі хотіла б сама узяти участь?

Література
1. Вошнова Т. В. Учитель і сім’я. — М. : Освіта, 1979. 
2. Виховна робота в школі: Методичний посібник. — Псков, 1994.

Заняття 4. Значення емоцій для формування 
позитивної взаємодії дитини зі світом

Жити означає відчувати і мислити, страждати  
і блаженствувати; будь-яке інше життя — смерть.

В. Г. Белінський

Завдання: спільно з батьками обговорити проблему значен-
ня в житті людини розвитку емоційної сфери, позитивних емоцій; 
сприяти набуттю практичних знань із розвитку емоцій молодших 
школярів.

Форма проведення: навчальний семінар.
Питання для обговорення: значення емоцій і почуттів для фор-

мування повноцінної особистості; роль сімейних взаємин у розви-
тку емоційної сфери дитини.
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Підготовча робота: опитування батьків; підготовка пам’яток для 
батьків; оформлення виставки малюнків «Мої маленькі радощі»; 
складання розповіді за темою «Найщасливіший день у мо єму житті».

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Вступне слово вчителя
— Щиро дякую тим, кого зацікавила тема нашого батьківсько-

го всеобучу. Сьогодні ми зустрілися, щоб поговорити і порадитися 
з питань, без аналізу яких неможливо правильно виховувати дити-
ну в сім’ї. Згадайте фільм «Доживемо до понеділка», а саме вислов-
лювання одного з героїв: «Щастя — це коли тебе розуміють». Кож-
ній людині — маленькій і дорослій — потрібні їжа та сон, тепло і фі-
зична безпека.

Але чому, маючи все це, більшість людей, у тому числі й діти, 
дуже часто страждають? Чому дитина, яка має абсолютно все, за-
здрить іншій, яка гірше одягнена і менш сита? Людині замало ли-
ше задоволення її природних потреб. Будь-якій людині потрібно, 
щоб її розуміли і визнавали; щоб вона почувалася необхідною; щоб 
оточуючі оцінили її успіх; щоб дитина могла розвиватися і реалізо-
вувати свої можливості; щоб завдяки всьому названому вона навчи-
лася поважати себе.

Завдяки чому людина, особливо маленька, може бути щасли-
вою? Перш за все вона щаслива від того психологічного середови-
ща, у якому живе і зростає. Яке воно, це середовище?

ІІ. Аналіз таблиці та опитування батьків

Таблиця емоційних реакцій у ситуаціях взаємодії з дитиною

Мої реакції
Частота реакцій 

(рідко, іноді, часто, 
дуже часто, ніколи)

Ситуації, що 
викликають 

реакцію
Лють

Крик

Спроба перекричати

Переривання дитини 

Наполягаю на своїй думці 

Доводжу свою правоту

Нарікання

Ультиматуми

Зведення рахунків

Зауваження
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Опитування батьків
•	 Чи стимулюєте ви прояв позитивних емоцій у своєї дитини? 

Яким чином?
•	 Чи проявляє ваша дитина негативні емоції? Чому, на вашу дум-

ку, вони виникають?
•	 Як ви розвиваєте позитивні емоції своєї дитини? Наведіть при-

клади.

III. Подорож батьків колективною розповіддю дітей за темою 
«Найщасливіший день у моєму житті»
Свої розповіді діти оформлюють на декількох аркушах ватману. 

Розповідь починається у всіх однаково: «Я вважаю найщасливішим 
днем мого життя той день, коли...»

IV. Аналіз ситуацій із життя класу
Батьки обговорюють ситуації у групах. Кожна група отримує си-

туацію, яку необхідно розв’язати таким чином, щоб дитина почува-
лася комфортно, щоб ситуація не викликала у неї негативних емоцій.

1. Ваша дитина знову отримала погану оцінку з певного предмета. 
Напередодні вона довго готувалася, але безрезультатно.

2. Ви багаторазово повторюєте своїй дитині: «Готуй уроки!» Дити-
на не реагує.

3. Ваша дитина нічого вам не розповідає, лише від сторонніх ви ді-
знаєтеся, що вона поводиться в школі погано.

4. Ваша дитина б’ється з іншими дітьми, у школі на неї постійно 
скаржаться.

V. Презентація виставки малюнків

VI. Підбиття підсумків
Класний керівник пропонує батькам пам’ятки-рекомендації 

з розвитку позитивних емоцій у дитини і перелік ритуалів, що по-
добаються дітям.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ 
Тата і мами! Пам’ятайте!

•	 Від знаків вітання, схвалення, любові, що повторюються, у ди-
тини формуються думки: «Зі мною все гаразд», «Я — хороший». 
Від сигналів засудження, незадоволеності, критики з’являються 
думки: «Зі мною щось не так», «Я — поганий».

•	 Душевна скарбничка дитини працює постійно. Її цінність зале-
жить від того, що туди покладуть дорослі.

•	 Навіть вимоги, що ви ставите дітям, повинні бути сповнені 
любов’ю та надією.
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•	 Навчіться слухати свою дитину в радості та в горі.
•	 Караючи свою дитину, залишайтеся поряд і не уникайте спіл-

кування із нею.
•	 Станьте для своєї дитини прикладом для наслідування у прояві 

позитивних емоцій стосовно членів своєї сім’ї та інших людей.
•	 Обіймайте та цілуйте свою дитину в будь-якому віці.
•	 Не розмовляйте зі своєю дитиною байдуже.
•	 Створюйте власні добрі ритуали спілкування, що зроблять ваше 

життя і життя вашої дитини теплішим та радіснішим.

РИТУАЛИ, ЩО ПОДОБАЮТЬСЯ ДІТЯМ

•	 Перед дорогою до школи обійняти батьків, почути від них лас-
каве слово.

•	 Повернувшись зі школи, розповісти про свої успіхи і проблеми, 
почути слова підтримки.

•	 У вихідний день обговорити прожитий тиждень та його значен-
ня для дітей і батьків.

•	 Посидіти ввечері поряд із мамою і татом.
•	 На ніч послухати казку.
•	 На свій день народження отримувати сюрпризи і влаштовувати 

їх для інших членів родини.
•	 Разом із мамою готуватися до свята.
•	 Посидіти з мамою і татом, узявшись за руки, під час своєї хво-

роби і попросити у них улюблену їжу.

Література
1. Газман О. С. Педагогіка свободи і педагогіка необхідності. — М. , 1999.
2. Виховання = сім’я + школа: Книга для педагогів і батьків. — Н. Нов-

город, 2002.
3. Міцкевич Ж. І. Соціальна робота з сім’єю: світ дорослих і дітей. — 

Мінськ, 2002.
4. Фадєєва Е. І. Тайни іміджу. — М. : ЦГЛ «РОН», 2002.
5. Щеглова С. Н. Соціологія дитинства. — М. : Інститут молоді, 1996.

Заняття 5. Батькам про увагу і уважність

Геній — це увага.  
Не важливо, хто це сказав, важливо, що це так.

Завдання: довести батькам важливість і значущість проблеми 
розвитку дитячої уваги; ознайомити їх із методами і прийомами роз-
витку уваги першокласників.

Форма проведення: творча лабораторія батьків.
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Питання для обговорення: значення уваги для результативно-
сті навчальної діяльності; прийоми розвитку уваги дитини вдома. 

Підготовча робота: аналіз роботи учнів на уроках; підготовка 
вправ і завдань на розвиток уваги.

Цикл вправ на розвиток уваги
Вправа 1
Для розвитку довільної уваги запропонувати дитині переписати 

без помилок зашифровані слова, а потім розшифрувати їх. 

Вправа 2
Запропонувати дитині переписати без помилок наступні рядоч-

ки, уявивши, що могли б означати ці слова.
1) АММАДАМА РЕБЕРГЕ АССАМАСА ГЕСК ГАВКАЛА ЕССАНЕС-

САС ДАТАЛАТТА
2) РЕТАБЕРТА НОРАСОТАННАДЕБАРУГА КАЛЛІХАРРАФІЛІ-

ТАДЕРА КЛАТІМОР
3) РЕТАТЕРТА ГРУММОПД ЛАЙОНОСАНДЕРА
4) ОСТІМЕРА ОСТІМАРЕ

Вправа 3. Коректурна проба
Запропонувати дитині у таблиці серед запропонованих літер  

викреслювати вертикальною рискою літери А, М, Д, З. 

Таблиця Бурдона
ЗОНЕАФЮСТЖМПСВЮКЧФФЛОЖБЮР
МФДЛІТГЕДІШАФЯЛЗІХОЮНЗКІШ
ТВЮФГРВКДУЕКБЖЯАПРСОЮТБГЕ
МСНБШРМФІТЯВУЛКІБЮШЛЧБДНХ
ПГОНБІЖЮАЗБОВЕХЧЮІЕЛФВАМЮ
ЭМШДЕКТБШЛМХПЗІАРВШУДОЛБХ
ДІОМГРЛЯЗТКЕЖПСАКТДНВТПРШ
ГМЮНХДКСУНФМЮЛТПСРЗШАФЧХД
СПОЯЮІАЖДЯСУАЕНЛЖОЯЧМЖІЕУ
АХРСФСФЯУХІЮКГЕПВХСФХЧОВТЯ
ОВУПМТБХФАЧЗБУЛНРКІЗГЧДІЕ
ЛЗФОУБХШЧЖНЛЕЮШМГАВЯЖНФМБ
БКДЮЯФМБНСШЛХДТБЮХВІПШУГР
ТЯЖОЗХЧТВЮАКЯФСРКЕДРФХЖСП
ОМІЕПРШПАБЕНЖІКАФСПЮЛТВОФ
ХЮШМЛСНГЕВЧЛЗСВАУОЖСНВМЗЮ
НУЮХКЧАКЗБДГШЛМХБІВХТУГЧРШ
ЗНОРШІХТТАЛБІФОМУБКГЕЧЮАЯЕ
ПКФЖГЕРБЗТПЧОГДТХАФПРДСЧК
МЗЯДУЖІЕГЛЖУТЗБКІДОВРАНЖІ.
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Вправа 4
У рядах літер запропонувати дитині знайти слова, що «схова-

лися». 

Вправа 5
Запропонувати дитині розділити «склеєні» разом слова.

Вправа 6
Запропонувати дитині розділити «склеєні» разом речення.

Вправа 7
Запропонувати викреслити з рядків слова, що повторюються.

Вправа 8
Запропонувати дитині розставити числа у порядку зростання.
5, 8; 1, 6, 4; 12, 7, 2; 1, 8; 10, 4, 3, 2, 0, 5, 2, 8, 5, 7; 18, 22; 11, 16, 

8; 13, 8, 6, 19, 21, 15, 17, 12, 14, 30, 27, 32, 6, 4, 8, 19, 42.

Вправа 9
Запропонувати дитині знайти 12 помилок у запропонованих 

прикладах.
3 + 12 = 15 15 – 8 = 17 16 + 4 = 22
3 + 3 = 10 16 + 8 = 23 13 – 4 = 9
16 – 9 = 7 16 + 9 = 28 13 – 2 = 11
12 – 6 = 6 15 + 9 = 25 15 – 4 = 11
15 – 2 = 13 19 + 5 = 24 12 – 4 = 16
15 + 5= 10 14 – 9 = 5 12 – 9 = 3
5 + 17 = 22 7 +18 = 25 13 – 5=13
4 + 18 = 22 6 + 15 = 22 16 – 2 = 14
16 – 5 = 11 12 – 7 = 5 19 – 7= 13
17 + 7 = 23 19 – 6 = 13 5 + 13 = 18
14 – 8 = 6 16 + 6 = 22 12 – 5 = 8
18 – 4 = 12 14 + 9 = 23 16 – 3 = 14

Вправа 10
Запропонувати дитині розв’язати таке завдання: на столі ле-

жать книга, ручка, фарби, фломастер, туш. Один предмет прибра-
ли і замінили на інший. Виявилося, що на столі лежать ручка, туш, 
гумка, книга, фарби. Що прибрали зі столу і що поклали на нього?

Вправа 11
Мама попросила сина купити в магазині м’ясо, мило, сірники. 

Син купив на прохання мами масло, сало, сірники, м’ясо. Що ж він 
забув купити?

Підготовка пам’яток

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

Шановні тата і мами! Пам’ятайте, що увага — один із най-
важливіших психічних процесів. Увага є важливою складовою  
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результативності навчальної діяльності вашої дитини. Для того 
щоб ваша дитина була уважною, намагайтеся допомогти їй трену-
вати її увагу.

•	 В основі уваги — інтерес. Чим цікавішими і різноманітнішими 
є ігри і забави, що ви пропонуєте дитині, тим більше шансів роз-
винути довільну увагу дитини.

•	 Розвиваючи увагу своєї дитини, ураховуйте коло її захоплень. 
Зважаючи на її захоплення, звертайте її увагу на інші процеси 
та явища, пов’язані з її захопленнями.

•	 Постійно тренуйте увагу своєї дитини (прогулянки на свіжому 
повітрі, походи тощо).

•	 Розвиваючи увагу дитини, не фіксуйте її невдачі. Більше уваги 
звертайте на досягнуті успіхи.

•	 Стимулюйте інтерес до розвитку уваги власним прикладом і при-
кладами з життя інших людей.

•	 У сімейному колі демонструйте досягнення дитини з розвитку 
власної уваги.

•	 Наберіться терпіння і не чекайте негайних або успішних резуль-
татів.

•	 Підготовка плаката.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Вступне слово вчителя
—  Шановні тата і мами!
Наша зустріч присвячена проблемам, пов’язаним з успішністю 

навчальної діяльності ваших дітей. Багато в чому результати навчан-
ня безпосередньо пов’язані з пізнавальними процесами, що форму-
ють здатність до інтелектуальної діяльності молодших школярів. 
Увага як пізнавальний процес є обов’язковим компонентом струк-
тури будь-якого психічного процесу. Якщо увага добре розвиваєть-
ся, то відповідно розвиваються концентрація, стійкість, розподіл, 
збільшення обсягу засвоєної інформації, а також виникає звичка 
бути уважним, навіть за несприятливих умов.

Уміння концентрувати свою увагу допомагає дитині зосередже-
но, не відволікаючись на сторонні справи, працювати на уроці, про-
тягом тривалого часу виконуючи одноманітну роботу.

Уміння перемикати увагу допомагає займатися різними видами 
діяльності, запропонованими вчителем на уроці.

Однією з основних проблем початкової школи є недостатній роз-
виток у школярів процесів довільної уваги, адже це — звичка, ви-
ховання якої починається в сім’ї. Дитина не вміє тривалий час за-
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йматися однією справою, не вміє грати іграшками, не має інтересів 
і захоплень — це може призвести до несформованості довільної ува-
ги, а згодом — до проблем у навчальній діяльності.

II. Аналіз результатів навчальної діяльності учнів,  
завдань на увагу
Класний керівник проводить аналіз типових помилок учнів, 

пов’язаних із неуважністю, і готує плакат.

Матеріали для плаката:
•	 Якщо у дитини недостатньо розвинена довільна увага, то воне 

замінюватиме у письмових роботах приголосні або голосні літе-
ри, що є близькими за акустичними ознаками (жуки — зуки).

•	 Якщо у дитини недостатньо розвинена стійкість уваги, то вона 
пропускатиме літери і цифри у словах, реченнях і прикладах 
(трва — трава).

•	 Якщо дитина додає в слова голосні, то це пов’язано з непостій-
ністю довільної уваги (тарава — трава).

•	 Якщо дитина переставляє склади в словах, то це пов’язано з не-
постійністю уваги.
Матеріали плаката супроводжуються прикладами робіт учнів 

класу.

III. Обговорення вправ із розвитку довільної уваги
Завдання на увагу

1. Намалюй крапки у зошиті таким чином, як вони розташовані 
на листочку.

2. Підкресли слово, у якому є літера Д.
Кравець, підвал, антракт, земляк.

3. Яким за рахунком у переліку слів є слово «марнотратник»?
Рот, кіт, марнотратник, рік, кріт.

4. Учням пропонується розв’язати приклади на віднімання і дода-
вання. Приклади містять одноцифрові й двоцифрові числа. За 
командою вчителя діти виконують завдання з одноцифровими 
числами, потім — із двоцифровими. 
2 + 3= 10 – 5 = 30 – 12 =
5 + 5= 10 + 10 = 28 – 14 =
6 – 2= 12 – 10 = 10 + 14 =
4 + 6= 13 + 11 = 18 + 12 =
8 – 4= 14 + 10 = 16 + 13 =
4 + 3= 11 + 12 = 
6 – 4= 14 + 16 = 
5 + 6= 
7 – 3= 
9 + 1= 
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5. Написати диктант.
Жуки сидять на траві. Банка стоїть на столі. Тато взув чо-

боти. Крокодил плаває у річці. Червоні троянди квітнуть у саду.

IV. Підбиття підсумків
Наприкінці заняття батьки кожної дитини отримують інди-

відуальні рекомендації з розвитку уваги дитини вдома. Рекомен-
дації складають класний керівник і шкільна психологічна служ-
ба. Учитель складає їх з урахуванням аналізу письмових робіт 
учня, психологи — на основі отриманих під час тестування да-
них. Класний керівник роздає пам’ятки з розвитку уваги учнів 
і коментує їх.

Література
1. Локалова Н. П. Як допомогти школяреві, який не встигає на уроці. — 

М. , 2001.
2. Психологічний словник. — Мінськ, 1996.
3. Соніна В. Психологічний практикум. — М. , 1998.

Заняття 6. Режим дня у житті школяра

Хорошими людьми стають  
завдяки вправам, аніж від природи.

Демокрит

Завдання: довести батькам необхідність дотримання правил гі-
гієни і виконання режиму дня школяра; переконати батьків у не-
обхідності формування у дитини звички дотримання режиму дня.

Форма проведення: семінар-практикум.
Питання для обговорення: здоров’я дитини і шкільні наванта-

ження; особливості раціонально організованого режиму дня; при-
йоми збереження психічного і фізичного здоров’я дитини за допо-
могою режиму дня.

Підготовча робота: анкетування.

Анкета для учнів
•	 О якій годині ти прокидаєшся вранці?
•	 Тебе будять батьки або ти прокидаєшся сам?
•	 Ти прокидаєшся охоче або насилу?
•	 Які процедури складають твій ранковий туалет?
•	 Чи робиш ти зарядку вранці?
•	 Ти робиш її один або разом із батьками?
•	 Як довго ти займаєшся самопідготовкою вдома?
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•	 Ти виконуєш їх самостійно або тобі допомагають батьки?
•	 Чи гуляєш ти на вулиці перед тим, як почати виконувати до-

машнє завдання?
•	 О якій годині ти лягаєш спати?

Анкета для батьків
•	 Чи вважаєте ви необхідною умовою успішності навчальної діяль-

ності вашої дитини дотримання нею режиму дня?
•	 Ваша дитина прокидається сама або ви її будите?
•	 Вона прокидається охоче або насилу?
•	 Як ви на це реагуєте?
•	 Чи займаєтеся ви загартовуванням власної дитини?
•	 Чи робить ваша дитина зарядку?
•	 Чи є ви для неї в цьому прикладом?
•	 Чи дозволяєте ви своїй дитині захоплюватися телевізором?
•	 Чи достатньо гуляє ваша дитина на свіжому повітрі?
•	 Чи звертається ваша дитина по допомогу до дорослих під час са-

мопідготовки?
•	 Яким є щоденний ритуал відходу до сну вашої дитини?
•	 Які прийоми ви використовуєте для того, щоб дитина почувала-

ся здоровою і бадьорою?
Добирання статистичних матеріалів; підготовка комплексу вправ.

Вправи щодо попередження зорового стомлення під час 
самопідготовки

1. Вихідне положення (В. П.) — сидячи, відкинувшись на спин-
ку стільця, зробити глибокий вдих, нахилитися вперед до столу 
і зробити видих. Повторити 5–6 разів.

2. В. П. — сидячи, відкинувшись на спинку стільця, міцно замру-
житися, розплющити очі. Повторити 4 рази.

3. В. П. — сидячи, руки на поясі, повернути голову праворуч, поди-
витися на лікоть правої руки; повернути голову ліворуч, по- 
дивитися на лікоть лівої руки; повернутися у В. П. Повторити 
4–5 разів.

4. В. П. — сидячи, подивитися прямо перед собою впродовж 2–3 с, 
поставити палець правої руки по середній лінії обличчя на від-
стані 15–20 см від очей, перевести погляд на кінець пальця і ди-
витися на нього впродовж 3–5 с, потім опустити руку.

5. В. П. — сидячи, руки вперед, подивитися на кінчики пальців, 
підняти руки (вдих), простежити очима за руками, не підніма-
ючи голови, руки опустити (видих). Повторити 5–6 разів.
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6. «Малювання картини». Знайти в кімнаті якийсь предмет і «на-
малювати» його очима: обвести поглядом обраний предмет по 
контуру із внутрішньої та зовнішньої сторін.

Режим дня

Орієнтовний варіант режиму  
дня першокласника

Час

Підйом, зарядка, умивання, прибирання ліжка, сніда-
нок

7.00 – 8.00

Дорога до школи 8.00 – 8.30

Заняття в школі 8.30 – 13.00

Прогулянка на свіжому повітрі 13.00 – 14.30

Обід, відпочинок, допомога дорослим у хатніх справах 14.30 – 16.00

Самопідготовка 16.00 – 17.00

Вільний час 17.00 – 19.00

Вечеря 19.00 – 19.30

Вільний час 19.30 – 20.30

Особиста гігієна, підготовка до сну 20.30 – 21.00

Пам’ятки для батьків

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ  
Як зробити зарядку улюбленою звичкою дитини

Тата і мами! Пам’ятайте!

Брак рухової активності дитини-першокласника складає 40 % 
від прийнятої норми. Для компенсації потреби в русі дитина повин-
на щодня активно рухатися не менше ніж 2 годин.

Для того щоб зарядка стала для вашої дитини необхідною звич-
кою, ви маєте неухильно дотримуватися таких умов:

•	 привчати свою дитину до гімнастики з 2–3 років;
•	 виконувати зарядку щодня, незважаючи на жодні обставини;
•	 перетворювати ранкову зарядку на свято бадьорості;
•	 вмикати веселу і ритмічну музику;
•	 відчиняти вікна і штори для потоку сонячного світла і свіжо-

го повітря;
•	 виконувати зарядку разом зі своєю дитиною;
•	 виконувати зарядку протягом 10–20 хв;
•	 використовувати у комплексі зарядки не більше ніж 8–10 вправ;
•	 помічати і підкреслювати досягнення своєї дитини щодо вико-

нання вправ комплексу зарядки;
•	 змінювати вправи, якщо вони набридли дитині, придумувати 

спільно з нею нові вправи.



Розділ ІІ. Розроблені моделі занять батьківського всеобучу  99

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ  
Як проводити оздоровчі хвилинки під час самопідготовки  

першокласників

•	 Оздоровча хвилинка проводиться через кожні 10–15 хвилин  
самопідготовки.

•	 Загальна тривалість оздоровчої хвилинки — не більше ніж  
3 хвилин.

•	 Якщо дитина перед цим писала, необхідно виконати вправи 
для рук (стискання і розтискання пальців, струшування кистя-
ми тощо).

•	 Дуже корисними є завдання з одночасним, емоційним наванта-
женням для позбавлення напруженості. 

1) «Миємо руки» — енергійне потирання долонькою об долоньку. 
2) «Миємо вікна» — поперемінно, активне протирання уявного вікна.
3) «Ловимо метелика» — уявний метелик літає кімнатою. Потріб-

но його зловити і випустити, слід міцно стискати і розтискати 
долоньку, здійснюючи хапальні рухи.

•	 Після тривалого сидіння дитині необхідно потягнутися, присіс-
ти, повернути тулуб у різні боки.

•	 Якщо ваша дитина замало рухається, є неактивною, не залишай-
те це поза увагою. Діти потребують вашого особистого прикладу.

•	 Подбайте про те, щоб удома був елементарний спортивний інвен-
тар (м’яч, скакалка, обруч, гантелі тощо).

•	 Виконуйте усі вправи разом із дитиною. Тільки тоді вона зрозу-
міє їх важливість і необхідність!
Складання твору «Як я навчаюсь удома»

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Вступне слово вчителя
— Початок навчання дитини в школі — це іспит на зрілість тієї 

сім’ї, у якій вона зростає і розвивається. Якщо сім’я не готова до ро-
зуміння важливості цього етапу в житті дитини, можливо, що згодом 
дитина увійде до однієї зі статистичних груп, наведених на дошці.

Відсутність у батьків розуміння проблеми, незнання своєї ди-
тини, батьківський егоїзм і пихатість, невміння і небажання нала-
годити контакт зі своєю дитиною, підтримати її в цей складний пе-
ріод життя може призвести до стресів і трагедій усього періоду на-
вчання в школі.

Однією з причин, що призводять до погіршення фізичного 
здоров’я і емоційного стану дитини, є недотримання режиму дня 
школяра. Деякі батьки украй скептично ставляться до самого  
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поняття «режим». Дарма! Не можна розуміти дотримання режиму 
дитиною як якусь догму.

Виконання режиму дня дозволяє дитині зберігати фізичну і пси-
хічну рівновагу, що дає можливість дотримуватися емоційної рів-
новаги. Саме цей вік характеризується емоційною нестійкістю, що 
призводить до хронічної втоми і стомлюваності. Ці постійні симп-
томи призводять до зниження працездатності дитини. 

Низька працездатність характеризується: 
•	 зниженням кількості правильних відповідей на уроці та вдома 

після того, як дитина вивчила матеріал уроку;
•	 підвищенням кількості припущених помилок за вивченим пра-

вилом;
•	 неуважністю дитини, швидкою втомленістю;
•	 зміною почерку дитини у зв’язку з погіршенням регуляції фізіо-

логічних функцій.
Безумовно, не можна працювати не стомившись, але завдан-

ня сім’ї полягає в тому, щоб попередити перевтому і сприяти такій  
організації життя дитини, що дозволить уникнути впливу стомлен-
ня на її здоров’я.

Додатковий матеріал

ЗДОРОВ’Я І ГІГІЄНА

Гігієнічна поведінка — узагальнене поняття, що має на увазі 
діяльність людини, спрямовану на творення свого здоров’я (дотри-
мання правил особистої гігієни, режиму дня; гармонійні взаємини 
між людьми; заняття фізичною культурою; раціональне харчуван-
ня; негативне ставлення до куріння, алкоголізму, наркоманії тощо).

Поведінка дітей у віці 6–10 років набуває рис довільності, сві-
домості. У них достатньою мірою розвинена здатність дотримува-
тися певних правил і норм, що встановлюються в школі та в сім’ї.

Перший крок до виховання у дітей турботи про своє здоров’я — 
навчання їх навичок догляду за шкірою і зубами. Важливо не тіль-
ки навчити дитину правильно мити руки, але й пояснити, коли і чо-
му це необхідно робити. Найефективнішою є естетична мотивація 
(брудні руки непривабливі, на них неприємно дивитися тощо). До-
помогти у формуванні у дітей звички до дотримання гігієнічних на-
вичок може дитяча художня література. Бажано не просто прочи-
тати разом із дітьми такі книги, як «Мийдодір» К. Чуковського, 
«Приключения Васи Неумывайкина в стране Чулании» А. Моїсє-
єва та ін., але й попросити дитину поділитися своїми враженнями 
про прочитане, охарактеризувати головних героїв творів, проана-
лізувати їх учинки.
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Важливо пам’ятати, що діти охочіше роблять зовсім не те, що їх 
змушують робити, а те, до чого серйозно і зацікавлено ставляться до-
рослі. Тому необхідно виявляти доброзичливу увагу до дотримання 
дитиною правил особистої гігієни, і вона сама виявлятиме бажання 
завжди бути чистою та охайною, прагнутиме до цього.

Здебільшого молодші школярі обізнані з правилами особистої 
гігієни, знають, як їх виконувати, але не виконують через лінощі, 
відсутність звички до вольового зусилля. Якщо батьки вимагають 
від дітей належного виконання правил особистої гігієни, то їм самим 
необхідно стежити за собою, бути зразком для наслідування. Для 
забезпечення дитині належного рівня здоров’я батьки зобов’язані 
привчити її до користування окремим рушником, дитячим милом, 
зубною пастою і щіткою.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТИ ЗУБИ

Для чищення зубів молодшим школярам краще придбати дитячі 
зубні пасти, у яких зміст фтору дещо нижчий, ніж у пастах для до-
рослих. Передозування цього елементу шкодить дитячому здоров’ю. 
Обирання пасти обумовлене станом порожнині рота, адже гігієніч-
ні пасти використовуються тільки для очищення зубів. До складу 
лікувально-профілактичних зубних паст входять різні лікувальні до-
бавки. Для того щоб дібрати пасту з урахуванням проблем конкрет-
ної дитини, краще порадитися з дитячим стоматологом.

Обираючи зубну щітку, слід звернути увагу на розмір її головки, 
жорсткість і якість щетини, загальну форму. Бажано придбати зуб-
ну щітку середньої жорсткості зі штучною щетиною. Ручка зубної 
щітки має відповідати розміру долоні, дитина має зручно тримати 
її стиснутою в кулак рукою, головка має бути завдовжки не більше 
ніж 2,5 см. Змінювати щітку необхідно у міру зносу щетини (кож-
ні 2–3 місяці).

ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

На стан здоров’я людини впливає багато чого. Один із найваж-
ливіших чинників — харчування. У давнину було відомо, що пра-
вильне харчування є неодмінною умовою довгого життя. Сучасні уче-
ні з’ясували, що основними порушеннями харчування є: надлишок 
вуглеводів і жирів тваринного походження, дефіцит овочів, фрук-
тів і ягід, а також порушення режиму харчування.

За даними досліджень ендоекологічного центру (м. Київ), уміст 
вітамінів у організмі школярів є нормальним — у 10–12 % дітей; де-
фіцит одного вітаміну — у кожного третього; недостатньо двох ві-
тамінів — у кожного другого; дефіцит трьох вітамінів — у кожної  
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десятої дитини. Тому рекомендується використовувати для дітей 
у профілактичних дозах вітамінно-мікроелементні комплекси, осо-
бливо в зимово-весняний період.

Для того щоб усунути порушення режиму харчування (60 % ді-
тей не дотримуються його), дорослим необхідно пам’ятати, що ді-
ти в молодшому шкільному віці мають харчуватися 4–5 разів на 
день. При цьому розподіл добового раціону повинен розподіляти-
ся таким чином: 

•	 сніданок — 20 %, 
•	 другий сніданок —15 %, 
•	 обід — 30–35 %, 
•	 полуденок — 15 %, 
•	 вечеря — 20 % добового раціону. 

Основні правила харчування: різноманітність, помірність і сво-
єчасність.

Чи слід примушувати їсти дитину силоміць або забороняти їй 
вечеряти перед сном? Примушувати не можна. Оцінюючи бажання 
поїсти, дитина прислухається до потреб свого організму.

Чи обов’язково дітям у віці 6–10 років їсти перші страви? Так! 
Уживання тільки другої страви не викликає достатнього відділен-
ня шлункового соку, їжа тривалий час затримується в травному ка-
налі, зазнає бродіння, дратує слизову оболонку. З часом таке непра-
вильне харчування призводить до хворобливих змін в апараті трав-
лення. Крім того, слід привчати дитину їсти не поспішаючи, добре 
пережовуючи їжу і не займаючись під час їжі сторонніми справа-
ми (читанням, переглядом телепрограм тощо). Естетичний вид їжі,  
спокійна обстановка за столом, за яким зібралася вся сім’я, дотри-
мання культури харчування допоможуть дітям отримувати задово-
лення від їжі та залишатися здоровими.

СОН

Молодший школяр багато часу проводить у школі, відвідує різ-
ні спортивні секції, гуртки, він рухається і легко збуджується, то-
му потребує повноцінного відпочинку — сну. У віці 6–7 років добо-
ва норма сну складає 11 годин, у 8–10 років — 10 годин. Сон забез-
печує відпочинок і високу працездатність людському організму. 
Пов ноцінний сон є однією з найважливіших умов високої розумової 
працездатності. Правильна організація розумової праці (черговість 
і час приготування домашніх завдань, фізкультурні паузи, правиль-
на постава й освітлення та ін.) попереджає виникнення перевтоми 
і її негативних наслідків. При частому прояві симптомів перевтоми 
(головний біль, запаморочення, слабкість, почервоніння очей і вуш-
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них раковин, неуважність, дратівливість, плаксивість) дитину слід 
обов’язково показати лікареві, оскільки ці ознаки можуть переду-
вати розвитку нервово-психічних захворювань.

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

Важливо звертати увагу на положення тіла дитини під час вико-
нання домашніх завдань. До основних чинників, що викликають по-
рушення постави, належать: недостатній і нерівномірний розвиток 
м’язової системи; погані звички (наприклад, опора під час стояння 
на одну ногу, неправильна хода, звичка носити важчі речі в одній 
руці, спати на одному боці або на дуже високій подушці).

У дитини, яка стоїть у невимушеній позі, заміряють такі від-
стані: від сьомого шийного хребця до нижнього кута лівої лопатки 
(відстань А); до нижнього кута правої лопатки (відстань В). За нор-
мальної постави відстані А і В рівні, відмінність в довжині відста-
ней свідчить про наявність сколіотичної постави.

Для того щоб дати школяреві уявлення про правильну поставу, 
необхідно запропонувати дитині розвернути плечі, випрямити спи-
ну і стати впритул до стіни, щоб вона торкалася її п’ятами, сідни-
цями, спиною і потилицею. Неодноразове повторення цього прийо-
му дозволяє школяреві запам’ятати м’язове відчуття правильної по-
стави і надалі без особливих зусиль зберегти її.

Неправильна посадка учнів у школі, під час приготування до-
машніх завдань часто спричиняє порушення зору. Бажано, щоб про-
тягом тижня молодший школяр переглядав не більше ніж 2–3 теле-
передачі. Учні початкових класів є дуже вразливими, довірливими 
і сприйнятливими, тому сцени насильства, жорстокості, побачені 
по телевізору, можуть спричинити нервові зриви і навіть психічні 
захворювання. Саме тому дорослі члени сім’ї повинні щонеділі ви-
вчати програму телепередач, обираючи ті, що не зашкодять дитині.

Складно залучити малюка до дотримання режиму дня, але час-
то витоки дитячої неорганізованості — в устрої сім’ї. Тому перш за 
все батькам потрібно намагатися самим стати зібраними та органі-
зованими, а вже потім вимагати цього від своїх дітей.

Допомогти молодшим школярам дотриматися режиму дня може 
гра, під час якої будь-які навички набуваються значно легше. Крім 
того, упродовж перших 2–3 місяців батькам необхідно дотримува-
тися основних режимних моментів разом із дитиною. Не слід кара-
ти дітей за забудькуватість, а навпаки, хвалити їх за будь-яку спро-
бу дотримуватися режиму дня.

Ефективним у таких випадках є «прийом керівника», коли дити-
на нагадує батькам про виконання основних елементів режиму дня.
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Ситуація успіху сприяє виникненню психологічних умов при-
йняття діяльності, стимулює бажання неодноразово пережити від-
чуття задоволення власними справами.

II. Аналіз статистичних даних за темою заняття
Класний керівник наводить цифри статистики, підкреслюючи 

актуальність обраної теми зборів.
•	 Лише 20–25 % першокласників, які щорічно перетинають шкіль-

ний поріг, залишаються здоровими після першого року навчан-
ня в школі.

•	 До кінця першої чверті худнуть 30 % першокласників.
•	 15 % першокласників скаржаться на головні болі, утому, сон-

ливість, відсутність бажання навчатися. Третина першоклас-
ників мають різні порушення постави, що посилюються в пер-
ший рік навчання.

•	 10 % дітей, що вступають до першого класу, мають порушен-
ня зору.

•	 20 % дітей входять до групи ризику через схильність до корот-
козорості.

•	 Лише 24 % першокласників дотримуються нічного нормати-
ву сну.

•	 Щодня діти недосипають від 1,5 годин до півгодини.

III. Аналіз анкетування

IV. Аналіз творів

V. Ознайомлення батьків із режимом дня школяра
Класний керівник роздає батькам пам’ятки і коментує їх зміст.

VI. Робота батьків у групах
Батьки об’єднуються у групи і розробляють заборонні закони для 

батьків класу, якими вони повинні керуватися під час організації 
виконання дитиною режиму дня. Батьки працюють у групах протя-
гом 20 хвилин, потім кожна група доповідає. На основі групових за-
борон складається загальний перелік батьківських «НЕ МОЖНА», 
що занотовується до батьківського щоденника.

НЕ МОЖНА:
•	 будити дитину в останню мить перед відходом до школу, пояс-

нюючи це великою любов’ю до неї;
•	 годувати дитину перед школою і після неї сухою їжею, бутер-

бродами, пояснюючи, що дитині така їжа до вподоби;
•	 вимагати від дитини тільки відмінних і добрих результатів у шко-

лі, якщо вона до них не готова;
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•	 відразу після шкільних уроків виконувати домашні завдання;
•	 позбавляти дітей ігор на свіжому повітрі через погані оцінки 

у школі;
•	 примушувати дитину спати вдень після уроків і позбавляти її 

цього права;
•	 кричати на дитину взагалі та під час виконання домашніх за-

вдань зокрема;
•	 примушувати багаторазово переписувати до зошита із чернетки;
•	 не робити оздоровчих пауз під час виконання домашніх завдань;
•	 чекати на  тата і маму, щоб почати виконувати уроки;
•	 сидіти біля телевізора і за комп’ютером більше ніж 40–45 хви-

лин на день;
•	 переглядати перед сном страшні фільми і грати в галасливі ігри; 
•	 сварити дитину перед сном;
•	 не рухатися у вільний від уроків час;
•	 розмовляти з дитиною про її шкільні проблеми підвищеним то-

ном;
•	 не прощати помилок і невдач дитини.

VII. Підбиття підсумків

ПОРАДИ БАТЬКАМ

•	 Бути для дитини позитивним прикладом у набутті навичок гігі-
єнічної поведінки, оскільки одна з психологічних особливостей 
молодших школярів — схильність до наслідування.

•	 Заохочувати спроби дитини дотримуватися режиму дня, вико-
нувати гігієнічні процедури.

•	 Правильно організувати режим для школяра (забезпечити їй до-
статній за тривалістю сон із суворо встановленим часом підйому 
і відходу до сну; передбачити регулярний прийом їжі; установи-
ти певний час для приготування домашнього завдання; призна-
чити час для відпочинку на свіжому повітрі, творчої діяльно сті, 
вільних занять і допомоги в сім’ї).

•	 Перевірити правильність постави дітей. Отримавши результати, 
що насторожують, проаналізувати можливі причини вад у ста-
ні хребта, намагатися усунути їх. За потреби звернутися за кон-
сультацією до лікаря.

•	 Не дорікати і не наказувати дитині. Прагнути, щоб усе необхід-
не вона виконувала одразу, ні на що не відволікаючись.

•	 Звертати більше уваги на хороше в дитині, ніж на її помилки, 
але не захвалювати, інакше прагнення до схвалення та похвали 
може стати головним мотивом діяльності. 
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Заняття 7. Що потрібно знати про ліворукість дитини

Завдання: обговорити з батьками проблему навчання ліворуких 
дітей; продемонструвати можливості ліворуких дітей у навчальній ді-
яльності; налаштувати батьків на подолання труднощів, пов’язаних 
із навчанням ліворуких дітей.

Форма проведення: лекція.
Питання для обговорення: проблеми сім’ї, яка має дитину-

шульгу; перенавчання дитини і проблеми, пов’язані з цим; особли-
вості письма ліворуких дітей.

Підготовча робота: підготовка виставки робіт ліворуких дітей; 
підготовка пам’яток для батьків.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ 

Шановні тата і мами!
•	 Ваша дитина потребує уваги, підтримки і терпіння. Це є голов-

ною умовою її перемоги в навчальній діяльності, тому пам’ятайте 
про це!

•	 Ніколи не виявляйте негативного ставлення до того, що ваша 
дитина — шульга.

•	 Не демонструйте ліворукість своєї дитини негативно стороннім 
людям.

•	 Не драматизуйте шкільних невдач своєї дитини, що пов’язані 
з тим, що вона — шульга.

•	 Долайте шкільні невдачі за допомогою додаткових цікавих за-
нять, що допоможуть дитині впоратися з навчальними пробле-
мами.

•	 Відкрийте для своєї дитини світ ліплення і малювання, в’язання 
і плетіння макраме.

•	 Писати лівою рукою складно,  тому допоможіть дитині не відчу-
вати перевантаження і перевтоми.

•	 Не гарячкуйте, якщо дитина зробила щось не так, підтримуйте 
її, відзначаючи успіхи.

•	 Демонструйте позитивні досягнення ліворуких людей.
•	 Не намагайтеся щось робити за дитину, адже ви тільки посилю-

єте її проблеми.
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•	 Закріплюйте досягнуті дитиною вміння, постійно їх тренуючи.
ПАМ’ЯТАЙТЕ!

•	 Ліворукість дитини — не патологія, а один із варіантів норми!
•	 У ліворукої дитини є свої особливості щодо засвоєння навчаль-

ного матеріалу, які необхідно знати дорослим для того, щоб до-
помогти їй досягти успіху.

•	 Серед ліворуких людей багато талановитих і геніїв. Можливо, 
ваша дитина — одна з них?!

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ 

•	 Дитина повинна вчитися писати прямо, не загороджуючи собі 
лінію рядка.

•	 Не можна вимагати від ліворукої дитини безвідривного письма.
•	 Під час письма і малювання ліворукої дитини світло має пада-

ти праворуч.
•	 Під час виконання домашнього завдання з письма необхідно 

з’ясувати разом із дитиною траєкторію руху руки, що допомо-
же дитині визначити, де починати написання елементу літери, 
куди його вести і де закінчити. Цю інструкцію дитина повинна 
самостійно повторити і тільки тоді братися до письма.

•	 Корисно виготовити для дитини картки з елементами написан-
ня кожної літери і з самими літерами, що дозволить перетвори-
ти навчання письма на захоплюючу гру.

•	 Важливо пам’ятати, що ліворукі діти переживають адаптацію до 
школи значно важче, ніж їх праворукі однолітки. Вони боять-
ся насмішок однокласників, але ще більше — негативної оцін-
ки дорослими їх діяльності.

•	 Батьки повинні терпляче ставитися до брудних зошитів, поми-
лок і карлючок своєї дитини, пам’ятаючи про те, що писати їй 
значно важче, ніж іншим дітям.

•	 Ліворукій дитині слід пропонувати більше завдань для розви-
тку рухової активності руки та групи дрібних м’язів. Корисним 
є вирізування літер крупного шрифту з газет. Дитина швидше за- 
пам’ятовує літери, бачить їх у дзеркальному відображенні, 
запам’ятовує їх контури.

•	 Ще одна вправа — ліплення літер і цифр, що теж допомагає ди-
тині швидше засвоїти техніку письма.

Підготовка статистики дитячої ліворукості у школі; аналізуван-
ня навчальної діяльності ліворуких дітей.
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ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Вступне слово
— Минуло декілька місяців навчання дітей у першому класі, 

і настав час повідомити вам про перші невдачі та перемоги, пораз-
ки і проблеми.

У роботі з класом можна знайти багато тем для обговорення з бать-
ками. Проте тема навчання дитини-шульги в першому класі є най-
більш значущою і важливою.

ІІ. Лекція вчителя за темою заняття
— Це зовсім не пов’язано з тим, що ліворукі діти не розвине-

ні інтелектуально або не здатні впоратися з навчальними наванта-
женнями. Ці збори необхідні в першу чергу і для батьків, які мають 
дитину-шульгу, і для батьків праворуких дітей.

До сьогодні існує упередження суспільства щодо ліворуких дітей. 
Педагоги старшого покоління, як і багато дідусів і бабусь, ува-

жають, що дитину-шульгу слід перенавчати, чинячи зло, гальмую-
чи розвиток її інтелекту. Багато батьків прагнуть перенавчити ди-
тину тільки тому, щоб у дитячому колективі вона була такою, як 
усі, щоб інші діти над нею не глузували. Батьки приходять на кон-
сультацію і запевняють, що дитині, наприклад, доведеться зазнава-
ти труднощів під час вибору професії.

Один із головних аргументів полягає в тому, що суспільство, аб-
солютна більшість якого є праворукими, не готове співпрацювати 
з лівшами.

Ці аргументи можуть існувати тільки доти, поки не буде наве-
дений головний аргумент: переважне володіння рукою пов’язане не 
з руховими функціями, а з роботою головного мозку. Перенавчаю-
чи дитину, дорослі втручаються в роботу головного мозку і зміню-
ють його функції.

Батьки повинні бути дуже уважними у визначенні провідної ру-
ки дитини. Спостерігаючи за іграми своєї дитини, необхідно визна-
чити, яка рука виконує провідну, а яка рука — допоміжну функцію.

Іноді дитину намагаються перенавчити ще до школи, а потім це 
обертається труднощами з навчанням. Батьки іноді навіть вимага-
ють перенавчання дитини. Як правило, це завершується для дитини 
нервово-психічним зривом, що пов’язаний із письмом. Письма навчи-
тися особливо складно, а переученим — особливо. У дітей мимоволі 
настає спазм — тремтіння рук, іноді це призводить навіть до судом.

Батьки повинні пам’ятати, що найчастіше ліворукі діти збуд-
ливіші та емоційніші, у них частіше виявляються непосидючість 
і стомлюваність. Виконання навчальних завдань у ліворуких дітей 
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займає більше часу, ніж у праворуких. Якщо батьки вважають, що 
перенавчати дитину необхідно, то вони повинні знати, чим це може 
обернутися для здоров’я власної дитини (порушення сну і апетиту, 
головний біль та спазми в животі, страхи, енурез, заїкання і тики, 
надмірна рухливість або загальмованість).

Необхідно, щоб батьки ліворуких дітей зважали на певні прави-
ла під час виконання дитиною домашніх завдань 

III. Презентація виставки робіт ліворуких дітей
На виставці можуть бути представлені картини, вироби, вишив-

ки, нагороди ліворуких дітей за різні досягнення.

IV. Ознайомлення із статистикою дитячої ліворукості  
та успішності в навчанні таких дітей
Статистика дитячій ліворукості містить аналіз кількості у кла-

сах ліворуких хлопчиків і дівчат.
Учитель наводить також результати навчальної діяльності ліво-

руких дітей у класі та школі.

V. Демонстрація відеоматеріалів
Класний керівник пропонує батькам переглянути відеоролик 

про ліворуких дітей класу, що продемонструє їх можливості в на-
вчальній діяльності.

VI. Підбиття підсумків
Відповіді на запитання батьків. Робота з пам’ятками. 

Література
1. Безруких М. М. Як допомогти першокласнику добре вчитися. — М. , 2003. 
2. Мініярів В. М. Психологія сімейного виховання. — М. , 2000. 
3. Юнг К. Г. Конфлікти дитячої душі. — М. , 1994.

Заняття 8. Гра та іграшка у житті молодшого школяра

Саме гра дає можливість дитині ознайомитися  
з реальністю дорослого світу.

К. Д. Ушинський

Завдання: обговорити з батьками проблему значення гри та іграш-
ки в житті дитини; продемонструвати можливості гри для розвитку 
інтелектуально-пізнавальної діяльності учнів; стимулювати заці-
кавленість батьків до використання можливостей ігрової діяльно-
сті для спілкування з власною дитиною.

Форма проведення: ігровий тренінг.
Підготовча робота: проведення класної години «Іграшки бабусь 

і дідусів»; анкетування; підготовка пам’ятки.
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Анкета для учнів 
•	 Чи є у тебе іграшки?
•	 Які іграшки тобі подобаються?
•	 Хто купує тобі іграшки?
•	 Чи цікавляться твої батьки про те, яку іграшку тобі хотілося б  

мати?
•	 Часто ти граєш зі своїми улюбленими іграшками?
•	 Чи беруть участь твої батьки у твоїх іграх?
•	 Які ігри у вашій сім’ї є найулюбленішими?

Анкета для батьків
•	 Чи є у вашої дитини іграшки?
•	 Які з них є її улюбленими іграшками?
•	 Як часто ваша дитина грає зі своїми улюбленими іграшками?
•	 Чи граєтеся ви з нею в гру, якщо вона цього бажає?
•	 Як поводиться ваша дитина під час гри?
•	 Чи просить ваша дитина купувати їй іграшки?
•	 Як ви ставитися до придбання іграшок для дитини?
•	 Які іграшки вважаєте за краще купувати?
•	 Чи радитеся ви з дитиною або робите це, незважаючи на її про-

хання?

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

•	 Дозволяйте своїй дитині грати зі своїми улюбленими іграшка-
ми і в улюблені гри.

•	 Не викидайте іграшки, якщо дитина сама цього не хоче.
•	 Не глузуйте з дитини через її прихильність до певних іграшок.
•	 Даруйте дитині іграшки з урахуванням її інтересів, захоплень.
•	 Беріть участь в іграх дитини, якщо вона цього бажає, незважа-

ючи на вашу зайнятість.
•	 Розповідайте дитині про свої іграшки і захоплення, показуйте 

їй ті цікаві ігри, у які ви грали в дитинстві.
•	 Учіть на власному прикладі ставитися до іграшок шанобливо.
•	 Будьте безпосереднім в очах дитини, не бійтеся втратити свій ав-

торитет, граючи з нею в ігри.
•	 Радійте умінню своєї дитини грати з іграшками, знаходити різ-

ні, сюжетні лінії в грі.
•	 Використовуйте можливість ігрової ситуації для безпосередньо-

го спілкування з власною дитиною.

Оформлення класу; підготовка виставки малюнків учнів «Моя 
улюблена іграшка».
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Коментарі щодо оформлення класу
На дошці написано: «Продовжимо своїм дітям щасливу мить ди-

тинства» і питання для обговорення.
1. Яку роль відіграє іграшка в житті дитини?
2. Наскільки важливими є іграшки для емоційного та інтелекту-

ального становлення дитини?
3. Чи може спілкування з іграшками допомогти подолати навчаль-

ні труднощі та труднощі спілкування?
На партах — улюблені іграшки учнів. Батьки повинні впізна-

ти улюблену іграшку своєї дитини і сісти за ту парту, де знаходить-
ся ця іграшка.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Вступне слово вчителя
— Шановні тата і мами!
Незважаючи на те, що ваша дитина стала школярем, вона все ще 

залишається дитиною. Найбільше їй хочеться відкласти убік свої 
підручники і пограти з своїми улюбленими іграшками. Не забува-
тимемо про те, що гра — це не тільки забава, але й проекція власно-
го соціального досвіду.

Не секрет, що іграшка має величезне значення для дитини. Ба-
гато хто з нас назавжди зберіг у своїй пам’яті та реальному житті 
іграшки свого дитинства. Поламані, з відірваними вухами і ногами, 
вони зберегли для нас свою красу, пахнуть нашими дитинством, не-
повторною радістю знайомства з світом.

У багатьох сім’ях іграшки батьків стали іграшками дітей. Бать-
ки розповідають своїм дітям історії появи своїх іграшок у їх житті, 
діляться спогадами про дитячі забави та ігри.

Яку роль відіграють гра та іграшка в житті дитини? Наскільки 
вона важлива для інтелектуального й емоційного становлення ди-
тини? Чи може іграшка допомогти дитині подолати труднощі спіл-
кування з однолітками і невдачі навчального плану? На ці та інші 
питання спробуємо відповісти під час заняття.

ІІ. Виступ батьків за темою заняття
Батьки діляться одне з одним досвідом щодо формування куль-

тури гри дитини з іграшками

III. Виступ психолога за темою «Роль іграшки в житті дитини»
Психолог дає рекомендації батькам щодо вибору іграшок та ігор 

для дітей.
IV. Аналіз анкетування
V. Презентація виставки малюнків учнів
VI. Підбиття підсумків
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Заняття 9. Нерозлучні друзі — батьки і діти

Ти та я, та ми з тобою.
Ти та я, та ми з тобою. 

Здорово, коли на світі є сім’я!
Будемо ми завжди нерозлучними, 

Дружба дарує нам на щастя ключик,
Дружба буде з нами назавжди.

Завдання: формувати у батьків учнів відповідальність за ви-
ховання доброзичливості щодо оточення та незнайомих дітей;  
запропонувати практичні рекомендації щодо виховання у дитини 
доброзичливості.

Форма проведення: форум.
Підготовча робота: підготовка плаката-гасла з темою заняття; 

підготовка запрошень.

ЗАПРОШЕННЯ

Відкладімо справи «на потім»,
Про дружбу розповімо, про дружбу заспіваємо.
Нехай іскорка дружби, яку разом ми запалимо,
Подарує нам радість, зігріє теплом.
Шановні батьки! Ми чекаємо на вас!

Батьківський комітет класу

Підготовка концертних номерів-сюрпризів, конкурсів; підго-
товка пам’яток.

ПОРАДИ БАТЬКАМ

•	 Навчайте свою дитину дружити з іншими дітьми, не залишай-
те її на самоті.

•	 Будь-яка дитина — відмінник або двієчник, рухлива або повіль-
на — може бути другом вашій дитині, отже, заслуговує на пова-
гу з вашого боку.

•	 Цінуйте друзів своєї дитини не з позиції можливостей їх бать-
ків, а з позиції їх ставлення до вашої дитини. 

•	 Власним ставленням до друзів навчайте свою дитину цінувати 
друзів.

•	 Прагніть довести своїй дитині достоїнства її друзів, а не недоліки.
•	 Хваліть свою дитину за прояв її достоїнств у дружбі.
•	 Запрошуйте друзів своєї дитини додому, спілкуйтеся з ними.
•	 Пам’ятайте, що дружба дитинства, що буде підтримана вами, 

можливо, стане опорою вашої дитини в дорослому житті.
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•	 Навчайте свою дитину бути чесною з друзями і не шукати виго-
ди від дружби.

•	 Учіться бути своїй дитині другом.
•	 Якщо ваша дитина довіряє вам свої таємниці як друзям, не шан-

тажуйте її ними.
•	 Критикуйте, не принижуючи, а підтримуючи.
•	 Підтримуйте у своїй дитині бажання робити друзям приємне.
•	 Не допускайте зради дитини стосовно друзів. 

ПОРАДИ ДІТЯМ

•	 Довіряйте своїм батькам — вони найближчі до вас і можуть до-
помогти, порадити.

•	 Розповідайте їм про свої проблеми.
•	 Діліться своїми радощами.
•	 Піклуйтеся про батьків.
•	 Прагніть їх зрозуміти, допомагайте їм.
•	 Не засмучуйте і не ображайтеся на них даремно.
•	 Знайомте їх зі своїми друзями, розповідайте про них.
•	 Розпитуйте своїх батьків про їх дитинство, про друзів дитинства.
•	 Демонструйте батькам достоїнства своїх друзів, а не недоліки.
•	 Радійте разом із батьками успіхам своїх друзів.

Підготовка ситуацій; оформлення зали; написання твору.

Коментарі щодо оформлення зали
На стінах розвішані портрети героїв мультфільмів і книг, що 

є прикладами дружби (Кіт Леопольд і мишенята, Чебурашка і кро-
кодил Гена, Вовк і Заєць). 

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Вступне слово вчителя
— Добрий вечір, тата і мами, діти і батьки! Сьогоднішній вечір ми 

присвятимо одне одному, надамо можливість маленьким і дорослим 
обговорити свої проблеми, поставити запитання і присвятити їх тако-
му короткому і значному слову в житті людини — слову «дружба».

Звучить пісня у виконанні В. Висоцького з кінофільму «Вертикаль».

— Як ви гадаєте, чому батьки і діти сваряться?
Напевно, тому, що не розуміють одне одного. Діти не розуміють, 

що батьки втомилися на роботі, що вони роздратовані своїми важ-
кими турботами і проблемами, діти не допомагають їм, не заспокою-
ють. Батькам ніколи зрозуміти проблеми та інтереси дитини. Во-
ни не розуміють, що для дітей гра — це серйозно і важливо, тому  
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починають «виховувати», вимагати, наказувати, а діти не бажають 
слухати нотації. Тоді діти і батьки перестають розуміти одне одно-
го, вони більше не друзі.

II. Бесіда вчителя з учнями і батьками
Діти і батьки відповідають по черзі на запитання:

•	 Кого ми можемо назвати другом?
•	 Який він — ваш друг?
•	 Яким не може бути справжній друг?
•	 Якою повинна бути людина, щоб вона могла мати друзів?

IІІ. Концертний номер «Маленька країна»

ІV. Проведення конкурсів
Конкурс «Дружба в житті батьків та їх дітей»
Батьки і діти розповідають про друзів, але при цьому діти розпо-

відають про тих людей, які є друзями батьків, а батьки — про дру-
зів своїх дітей.

Конкурс прислів’їв і приказок про дружбу
У конкурсі беруть участь команда батьків і команда дітей. Кож-

на команда отримує пакет із розрізаними прислів’ями і приказка-
ми. Вони повинні зібрати їх у речення.

Конкурс поетичний
Учням і батькам пропонується у відведений час написати вірші 

про дружбу. 

V. Танок дружби батьків і дітей

VI. «Чарівний екран». Бесіда дітей із батьками
Під час зборів використовується проектор під назвою «Чарівний 

екран», за допомогою якого на екран проектуються питання учнів 
своїм батькам про дружбу. Наперед підготовлені запитання став-
ляться анонімно, а відповідати на них можуть усі батьки.

Орієнтовні запитання
•	 Чи можна без дозволу батьків запрошувати друзів до свого бу-

динка?
•	 Чи можна про друзів говорити погано?
•	 Якщо друг скоїв поганий вчинок, то чи можна про це говорити 

іншим людям?
•	 Чи можна дружити з людиною, якщо вона не подобається близь-

ким?
•	 Чи можна прощати другові його помилки?
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•	 Чи можна сваритися з друзями і ображатися, якщо вони мають 

рацію?

•	 Чи можна вважати тата і маму друзями?

•	 Чи потрібно в дружбі підкорятися?

VII. Спільне виконання пісні «Ты да я, да мы с тобой...»

VIII. Розігрування ситуацій
Учитель пропонує батькам і дітям із певної сім’ї розіграти та-

кі ситуації.

Ситуація 1

У Тетянки є подружка Світланка, їй купили красиву кофтину. 

Тетянці хочеться таку саму. Мама говорить про те, що можна купи-

ти щось інше, але дівчинка ображається, сердиться на маму.

Ситуація 2

Миколка давно хотів попросити у Сергійка альбом із марками, 

але батьки Сергія забороняли давати комусь сторонньому будь-що 

з дому. Сергійкові не подобається те, що батьки забороняють дати 

альбом другові.

Ситуація 3
Марійка запросила друзів на день народження, діти поводили-

ся не дуже добре, тому батьки вирішили...

ІX. Аналіз творів про дружбу
— Чи може справжня дружба бути такою, яку ми з вами поба-

чили в сценках? Ні! А якою вона може бути? Послухаймо, які тво-
ри про дружбу написали наші діти.

XI. Підбиття підсумків
— Учімося жити так, щоб усім було добре під одним дахом! Чи 

не краще об’єднатися, порозумітися і радіти добру? Намагайтеся до-
тримуватися деяких порад для батьків і дітей. 

Батькам і дітям вручають пам’ятки.

Наприкінці зборів діти і батьки фотографуються разом. У руках вони 
тримають плакати з віршами про дружбу.

Література
1. Бушельова Б. У. Про культуру поведінки. — М. , 1974. 
2. Гиппенрейтер Ю. Б. Спілкуватися з дитиною. Як? — М. , 2000. 
3. Райнпрехт X. Виховання без засмучень. — М. , 2000.
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Заняття 10. Емоційні стани дорослого 
і дитини. Що приховано за ними?

Ласка протягом однієї години виправляє дітей краще,  
ніж суворість упродовж року.

А. Д. Кантемір

Завдання: ознайомити батьків молодших школярів із такими по-
няттями «афект», «стрес»; формувати у батьків розуміння необхід-
ності усунення у дитини негативних емоційних станів для успішної 
навчальної діяльності.

Форма проведення: заняття в школі батьківського авторитету. 
Питання для обговорення: стрес, види і наслідки; етапи розви-

тку стресу; афект, причини афекту.
Підготовча робота: анкетування.

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ

•	 Чи є емоційною ваша дитина?
•	 Чи вміє ваша дитина радіти? У яких випадках ваша дитина ви-

являє радість, захоплення?
•	 Чи вважаєте ви, що для дитини необхідно підтримувати її стан 

задоволення?
•	 Яким чином ви це робите?
•	 Чи проявляє ваша дитина негативні емоції?
•	 У яких випадках вона це робить?
•	 Як ви допомагаєте своїй дитині долати негативні емоції?
•	 Як часто негативні емоції вашої дитини пов’язані зі школою і на-

вчальною діяльністю?
•	 Чи розповідає ваша дитина вам про свої навчальні неуспіхи?
•	 Чи вважаєте ви проблему емоційного стану школяра значущою 

для обговорення під час батьківських зборів?

АНКЕТА ДЛЯ ДІТЕЙ

•	 Ти вмієш радіти?
•	 Якщо у тебе є можливість порадіти, то що може стати причи-

ною цього?
•	 Ти можеш порадіти успіхам свого друга або просто чужої людини?
•	 Як часто ти сумуєш?
•	 Що може спричинити смуток?
•	 Якщо тобі сумно, ти можеш комусь про це розповісти?
•	 Тобі страшно, якщо ти отримуєш погану оцінку?
•	 Чого ти боїшся, якщо у тебе трапляються невдачі в школі?
•	 Тобі буває страшно на уроках?



Розділ ІІ. Розроблені моделі занять батьківського всеобучу  117

•	 У яких випадках із тобою таке трапляється?
•	 Ти боїшся говорити своїм батькам, що ти отримав(а) погану  

оцінку?
•	 Тебе карають за погані результати в школі?

Написання творів; підготовка малюнків, відеоматеріалів.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Вступне слово вчителя
— Шановні тата і мами!
Кожному хочеться, щоб діти виросли здоровими і щасливими, 

щоб вони вміли радіти сонцю й успішно прожитому дню, щоб вони 
були впевненими в своїх силах, зберігали душевний спокій у різних 
ситуаціях. Уміння переборювати труднощі слід починати навчити 
дитину з перших днів її життя. Проте дорослі іноді намагаються по-
сперечатися з природою і внести свої корективи в існування і роз-
виток дитини. Намагаючись максимально захистити свою дитину, 
вони оберігають її, попереджаючи бажання і потреби дитини, праг-
нуть максимально полегшити її життя. Цим дорослі завдають шко-
ди її психіці, порушують її емоційну сферу.

Дитина в такій ситуації не розвивається емоційно, не вчиться пе-
реборювати труднощі життя і перемагати. Це позначається на на-
вчальних результатах, на спілкуванні з однолітками і дорослими; 
невміння жити в гармонії з собою призводить до порушень фізично-
го здоров’я, різних захворювань.

У школі великий відсоток учнів страждає на нервові захворю-
вання. Наші діти не вміють радіти і засмучуватися, проявляти волю 
і характер у досягненні до мети. Чим раніше ми заб’ємо на сполох, 
тим швидше зможемо допомогти дітям упоратися зі своїми емоці-
ями і розвивати їх у потрібному напрямку.

II. Аналіз анкетування

III. Демонстрація відеоматеріалів шкільних свят
Завдання для батьків: проаналізувати емоційний бік участі своєї 

дитини у святах.

IV. Обговорення виставки малюнків учнів
Учням необхідно намалювати різні емоції, пов’язавши їх із пев-

ними предметами (наприклад, «радість» — похід до зоопарку, сму-
ток — двійка у школі тощо). Класний керівник або шкільний пси-
холог аналізують окремі малюнки.

V. Виступ психолога
Афект — це сильний і короткочасний емоційний стан, пов’язаний 

із різкою зміною важливих для людини життєвих обставин,  
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супроводжується різко вираженими руховими проявами і зміною 
у функціях внутрішніх органів. Будь-яке відчуття можна пережи-
вати афект но (наприклад, жах переживається як скутість рухів, 
мовлення; радість — людина губиться, не знаючи, що відповісти).

Причини афекту
1. Конфлікт, суперечність між бажанням і неможливістю задоволь-

нити його (надзвичайно яскраво — у маленьких дітей).
2. Конфлікт, що полягає в підвищених вимогах до людини та її не-

впевненості у власних силах (спостерігається в ситуації, коли 
батьки ставлять до дитини підвищені вимоги в навчанні, що їй 
вочевидь не під силу).

Наслідки афекту
1. Змінюються увага і сприйняття. Людина пам’ятає тільки ті пред-

мети, що пов’язані з переживанням.
2. Людина «втрачає розум». Усі вчинки, що скоює людина, є без-

розсудними або, якщо це стосується навчання, то дитина почи-
нає припускатися помилок там, де раніше ніколи не помилялася.

3. Завершується афект занепадом сил. Людина хоче спати, не хо-
че виконувати те, що від неї вимагають.
Стрес — це емоційний стан, що виникає у відповідь на екстре-

мальну дію.
Два види стресу:

•	 еустресс — позитивний стрес, що мобілізує організм;
•	 дістресс — негативний стрес, що дезорганізовуватиме діяльність.

Французький психолог Г. Сельє визначив три етапи розвитку 
стресу.

1. Реакція тривоги — фаза мобілізації захисних сил організму, що 
підвищує стійкість щодо конкретної дії, що травмує.

2. Етап стабілізації — параметри, що позбавлені рівноваги в пер-
шій фазі, закріплюються на новому рівні.

3. Якщо стресова ситуація триває, настає стадія виснаження.

VI. Аналіз творів
Орієнтовна тематика творів

•	 Найскладніший день у моєму житті.
•	 Мої маленькі радощі.
•	 Образа, яку не можу забути.
•	 Що мені не подобається в школі.

VII. Практикум для батьків
Батьки об’єднуються у дві групи: перша група розробляє мож-

ливі шляхи і способи виходу дитини зі стану афекту; друга — при-
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думує прийоми, що дозволяють дитині ослабити вплив стресової си-
туації на організм і допомогти подолати емоційні труднощі.

Після виконання завдання необхідно детально обговорити кож-
ний прийом або спосіб подолання труднощів. 

VIII. Підбиття підсумків
Відповіді на запитання батьків за тематикою зборів. 

Література
1. Німе Р. С. Психологія. — М. : ВЛАДОС, 1998.
2. Світ дитинства: Молодший школяр / За ред. А. Р. Хріпкова. — М. , 

1981.
3. Макаренко А. С. Про виховання. — М. , 1990.
4. Холт Д. Ж. Причина дитячих невдач. — СПб. , 1996.

Заняття 11. Якщо батьки розлучені

Як би не складалися взаємини між чоловіком і жінкою,  
дитина не повинна стати заручником їх проблем.

А. Моруа

Завдання: охарактеризувати наслідки розлучення батьків для 
дитини; продемонструвати батькам, як можна уникнути руйнів-
ного для дитини стресу; розглянути причини розлучень і можливі 
шляхи збереження сім’ї.

Форма проведення: бесіда.
Питання для обговорення: чим є розлучення для дитини; як ди-

тина переживає розлучення батьків; як можна допомогти дитині 
в цій ситуації.

Підготовча робота: проведення класної години за книгою В. Па-
нової «Серёжа»; підготовка малюнків «Я щасливий, коли...»; під-
готовка пам’ятки батькам.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

Ваша дитина переживає втрату? Допоможіть їй, використову-
ючи рекомендації цієї пам’ятки.

•	 Простою і зрозумілою мовою, відповідною до віку дитині, пояс-
ніть те, що відбулося.

•	 Під час пояснення уникайте незрозумілих слів.
•	 Не бійтеся відповідати на її запитання, навіть якщо інколи від-

повіді на них для вас складні.
•	 Надайте можливість дитині виявити свої емоції та відчуття у тих 

видах діяльності, які їй цікаві.
•	 Не говоріть погано про людину, яку ваша дитина дуже шанує.
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•	 Запитуйте дитину про її думки і відчуття, говоріть про тривогу 
і страх. Вона повинна завжди мати можливість виговоритися.

•	 Дайте дитині відчути, що її люблять рідні, як і раніше. Намагай-
теся спільно з дитиною більше спілкуйтеся з людьми.

•	 Надавайте дитині можливість зустрічатися з батьком, якщо са-
ма дитина цього хоче.

•	 Під час зустрічей не проявляйте злості й агресії до колишнього 
чоловіка (дружини), щоб дитина не відчувала страху і тривоги, 
спілкуючись із ним.

•	 Пам’ятайте! Життя — дивовижна річ! Необхідно вміти знаходи-
ти радість у найскрутнішу хвилину!

Коментарі для вчителя
Це батьківське заняття необхідно проводити не тільки в першо-

му класі, але й у подальших класах, якщо є сім’ї, де батьки розлу-
чені. Багато батьків після розлучення не тільки не спілкуються, але 
й ворогують, доводячи своєму партнерові свої права і задовольня ючи 
свої амбіції у неймовірні способи. Заручником взаємин колишнього 
подружжя стають їх діти. Адже їм так хочеться бути однаково доро-
гою істотою як для тата, так і мами.

Починаючи роботу з учнями класу, класний керівник повинен 
у першу чергу вивчити ситуацію, що складається в кожній сім’ї.  
Якщо в класі є неповні сім’ї, де батьки розлучені, класному керів-
никові необхідно звернути увагу на ситуацію спілкування в таких 
сім’ях учнів. Проведення аналогічних занять із батьками допомо-
же переосмислити багато проблем у взаєминах дорослих і дітей. Та-
кі заняття добре впливають на тих батьків, хто ще тільки розмірко-
вує щодо питання збереження власної сім’ї.

Отже, ми неодноразово переконуємося в тому, що таке заняття 
в класному колективі не тільки доречне, але й необхідне. Розлуче-
ним батькам воно допоможе нагадати ще раз про те, що розлучен-
ня — це проблема не двох, а трьох людей, одна з яких — дитина.

У тих сім’ях, у яких розлучення батьків уже відбулося, мож-
ливо, такі збори допоможуть батькам якщо не зберегти сім’ю, то 
розв’язати свої проблеми мирно, цивілізовано і на користь дитини.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Вступне слово вчителя
— Розлучення стає звичайним явищем у нашому суспільстві. 

Для більшості дітей розлучення батьків є серйозною психологічною 
травмою, що накладає відбиток на подальше життя. Дитина пере-
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живає відчуття втрати значно емоціональне і глибше, ніж дорослі 
люди. Їй важче передати емоції та почуття. Ще достатньо довго піс-
ля розлучення батьків і розставання з одним із них дитина відчуває 
гнів і образу, печаль і смуток, страх і злість, беззахисність і прови-
ну. Дитині бракує життєвого досвіду для того, щоб зрозуміти і пе-
редати свої відчуття словами, ще важче поділитися ними з оточу-
ючими. У дитини можуть виникнути проблеми в навчанні, поведін-
ці та взаєминах з однолітками.

II. Демонстрація відеозапису класної години

III. Екскурсія до країни Дитячого Щастя (виставка малюнків)
У своїх малюнках учням пропонувалося намалювати щастя так, 

як вони собі його уявляють.

IV. Бесіда з батьками за темою заняття
Орієнтовні запитання

•	 Чи знайоме вам слово «горе»?
•	 У яких випадках люди вживають це слово у мовленні?
•	 Чи траплялося вам переживати сумні хвилини?
•	 З чим вони були пов’язані?
•	 Чи можна уникнути сумних хвилин у житті?
•	 Що для цього слід зробити?

Класний керівник розповідає про ознаки стресу, що можуть 
з’явитися у дитини після розлучення батьків.

1. Труднощі з концентрацією уваги і посидючістю.
2. Незграбність і незручність в іграх.
3. Буркотливість і прискіпливість до інших людей та однолітків.
4. Страхи, що раніше не були їй властиві.
5. Прояв різних фізичних симптомів (головний біль, біль у животі).
6. Неслухняність, зухвалість, порушення загальноприйнятих пра-

вил.
— Стрес — нормальна людська реакція на будь-яку значущу 

втрату (наприклад, переїзд в інше місце, утрата близької людини, 
самотність і  розлучення).

Перебуваючи в стані стресу, людина переживає фізичні, емоцій-
ні та духовні страждання, що пов’язані з утратою чогось або когось.

Переживання нещастя необхідне людині. Якщо вона тримає в со-
бі своє горе, то може не витримати страждань.

Для того щоб життя стало таким, як завжди, людина має про-
жити п’ять стадій переживання горя:

•	 відмова, заперечення;
•	 злість, агресія;
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•	 уникнення згадки про проблему;
•	 депресія;
•	 прийняття.

Усі ці стадії не обмежені в часі та не мають чіткої послідовно-
сті. Одним із ліків, що заспокоюють людину, яка пережила горе, 
є можливість поділитися своїм болем з іншою людиною, яка змо-
же поспівчувати їй.

Батьки, які пережили розлучення, самі глибоко переживають 
життєву драму. За власними переживаннями у них не завжди за-
лишається час на власних дітей, які теж переживають. Батьки ста-
ють сердитими, нетерплячими, коли дитина вимагає до себе уваги. 
Іноді вони прагнуть приховати свої емоції від дитини, посилюючи 
проблему.

Безумовно, позитивним у цій ситуації є той момент, коли бать-
ки обговорюють свої відчуття з дитиною, та намагаються зрозуміти 
ті емоції й почуття, які вона переживає.

І дорослі, і діти потребують розуміння ситуації, що склалася, 
і прийняття її. Щоб дитина вірила своїм рідним, у цій ситуації бать-
ки не мають говорити їй неправду, вона повинна мати точне уявлен-
ня про те, що трапилося. Гірше, якщо вона дізнається про це від од-
нолітків, доброзичливців, дідусеві, бабусь. Замовчування може при-
звести до труднощів у спілкуванні з дитиною. 

Коли дорослі уникають розмов про те, що їх засмучує, діти делі-
катно не порушують цієї теми, читаючи це на обличчях дорогих лю-
дей. Тим самим дорослі позбавляють дитину можливості поділити-
ся тим, що її хвилює і турбує, лише підсилюючи тривогу і неспокій.

VI. Школа батьківського діалогу
Батьки працюють у групах. Їм пропонують такі ситуації для 

розв’язання.

Ситуація 1
Дитина дуже хоче бачити свого батька, а мати вважає, що їм зу-

стрічатися не слід. Як би ви вчинили в такій ситуації?

Ситуація 2
У матері дитини є інша сім’я. Вона вимагає, щоб дитина нази-

вала батьком вітчима. Дитина категорично проти. Як би ви вчини-
ли в такій ситуації?

Ситуація 3
Дитина живе в сім’ї, у якій з’явився вітчим. Через деякий час 

вона починає жити у рідного батька. Її намагаються повернути ма-
тері. Як би ви вчинили в такій ситуації на місці органів опіки?
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Ситуація 4
Батьки розлучилися, але положення дітей у сім’ї не змінилося 

на краще. Мати то відправляє дітей до батька, то забороняє їм бачи-
тися. Спілкування батьків — це суцільні образи та істерики. Що ви 
порадили б таким батькам?

Ситуація 5
Батько пропонує матері взяти дитину на відпочинок, але при цьо-

му попереджає її, що їде він разом зі своєю новою сім’єю. Мати катего-
рично проти. Вона вимагає, щоб батько їхав відпочивати тільки з ди-
тиною, інакше вона не дозволить спілкуватися з ним, мотивуючи тим, 
що батько травмує дитину. Як можна було б розв’язати цю ситуацію?

Ситуація 6
Дитина важко переживає втрату одного з батьків, що познача-

ється на її навчальних результатах, поведінці серед однолітків. Як 
потрібно поводитися батькам або одному з батьків у такій ситуації?

VII. Підбиття підсумків
Батькам вручають пам’ятки.

Заняття 12. Перегортаючи сторінки навчального року...

Перед дзеркалом
Я, я, я.

— Що за дике слово?
Невже ось той — це Я?

Хіба мама любила такого, 
Жовторотого, полусивого

І всезнаючого, як змія?..
В. Ходасевич

Завдання: підбити підсумки спільної діяльності вчителя, учнів 
і батьків за навчальний рік; сприяти розвитку ініціативи батьків 
і учнів, уміння спілкуватися і формуванню культури взаємодії.

Форма проведення: усний журнал.
Підготовча робота: анкетування батьків.

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ

Шановні тата і мами!
Завершився перший рік навчання вашої дитини в нашій шко-

лі. Яким він був для вашої сім’ї, з якими проблемами ви зіткну-
лися, що вас радувало в спілкуванні з школою і що засмучувало — 
на ці та інші запитання ми, педагоги школи, просимо відповісти  
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в анкеті. Ваші щирі відповіді допоможуть у майбутньому навчаль-
ному році змінити життя дітей у школі на краще.

Ми сподіваємося на активну співпрацю!
1. Як ви можете оцінити свої взаємини зі школою, у якій учить-

ся ваша дитина?
а) Хороші;
б) нормальні;
в) посередні;
г) погані.
2. Як часто ви відвідували школу в цьому навчальному році?
а) Щотижня;
б) один раз на місяць;
в) один раз на чверть;
г) двічі на рік;
д) значно частіше.
3. З якою метою ви відвідуєте школу?
а) Відвідування батьківських зборів;
б) зустріч із класним керівником, щоб бути обізнаним щодо справ 

класу своєї дитини;
в) для участі у виховних заходах у класі, у якому навчається дитина;
г) для надання допомоги класному керівникові та педагогам;
д) за викликом педагогів і адміністрації школи.
4. Які почуття ви переживаєте після відвідування школи і бесід із 

педагогом?
а) Задоволення;
б) радість;
в) надію;
д) тривогу;
е) розчарування;
е) розгубленість;
ж) смуток.

Підготовка фотопортрета класу, відеоматеріалів, виставки; 
оформлення зали; підготовка листів-послань.

ЛИСТ ДЛЯ УЧНІВ

Олеже!
Ось і завершився твій перший навчальний рік у школі!  Він був 

для тебе і твоєї сім’ї непростим! Зранку підйом, коли так хотілося 
ще хвилинку полежати; уроки, на яких потрібно багато працювати 
й уважно слухати; сварки з однокласниками на перерві та дружба 
на уроках; маленькі перші перемоги і розчарування — усе це було 
у тебе в цьому незабутньому 20... році, коли ти став ШКОЛЯРЕМ!
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Тобі було дуже важко, але ти залишався на самоті. Поряд із то-
бою були люблячі тато і мама, твої рідні, брати і сестри. Вони споді-
ваються на тебе, довіряють тобі, люблять тебе і чекають, що ти ви-
правдаєш їх надії.

Ти — молодець! Ти багато чого навчився, багато що дізнався і від-
крив для себе. Але найголовніше — це вірити у власні сили і зберег-
ти бажання бути розумним і добрим, сильним і сміливим завжди, 
у будь-який момент свого життя.

Будь таким! Не бійся припускатися помилок, прагни бути най-
кращим для батьків та рідних!

Я сподіваюся на тебе і вірю, що мої очікування не марні!
Твоя вчителька Ірина Станіславівна, 

 яка дуже тебе любить!

Підготовка виставки «Історія життя 1-го “А”»; підготовка сце-
нарію спектаклю.

Коментарі для вчителя
На цих зборах підбивається підсумок роботи педагога, батьків, 

учнів за рік. Зустріч повинна бути урочистою, цікавою, незвичай-
ною. Заняття проводять спільно з учнями. Напередодні зборів про-
водиться велика підготовча робота в класі.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Вступне слово
— Шановні мами, тата, діти!
Сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб підбити підсумки на-

шої спільної діяльності за весь навчальний рік. Зараз наші діти роз-
кажуть захоплюючу історію 1-го «А» класу.

II. Презентація виставки «Історія життя 1-го “А”»
Учні та батьки готують велику книгу, склеєну з аркушів ватма-

ну. Книга складається зі сторінок:
Сторінка 1. «Наше життя на уроках» (фрагменти уроків).
Сторінка 2. «Наші перерви» (фізкультхвилинки, ігри тощо).
Сторінка 3. «Наше життя після уроків» (найяскравіші момен-

ти заходів, проведених у класі за рік).
Сторінка 4. «Наша творчість» (виставка виробів учнів, читання 

віршів, пісень, гурткова діяльність).
Сторінка 5. «Ми і наші батьки» (нагородження батьків за ро-

боту в класі). Медаль — дитяча долонька, розмальована і розписа-
на дітьми.
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Сторінка 6. «Наші плани на літо» (кожен учень отримує на літо 
завдання, що він повинен виконати для всього класу).

На виставці також є фотопортрет класу, що оформляється таким 
чином: на клаптик блакитної тканини, вирізаної у вигляді неба, на-
клеюються зірки з фольги, на яких наклеєні фотографії учнів кла-
су. Над фотографіями написано: «Якщо зірки запалюють, отже, це 
комусь потрібно...» Під фотографіями дітей — їх цікаві вислови, за-
уваження, думки про себе і про однолітків.

Увазі батьків також пропонуються щоденники, зошити, різні 
вироби учнів.

III. Постановка спектаклю
Звучить музика. Діти виходять на імпровізовану сцену.

В е д у ч і (старшокласники). Рік 2011! Сонячний травень на-
став! Веселе і щасливе свято нас усіх сьогодні зібрало!

1 - й  в е д у ч и й. Подивися, які гарні наші малюки!
2 - й  в е д у ч и й. Теж скажеш — малюки! Ти знаєш, у них уже 

рік трудового стажу, і вони вміють працювати, отже, що вони заслу-
жили право бути на цій сцені героями сьогоднішнього свята!

1 - й  в е д у ч и й. Надамо їм слово!

Звучить музика. Починається відрекомендування учнів класу. Кож-
на дитина називає своє ім’я, і діти хором одним словом характеризують цю 
дитину (наприклад, Петрова Олена — смішлива; Симонов Сергійко — роз-
судливий тощо).

Після відрекомендування діти повертаються до зали. На сцені залиша-
ються лише ведучі та учні класу.

1 - й  в е д у ч и й. Як ви всі схожі, і які ви різні! Напевно, важ-
ко було вашому вчителеві з вами?

1 - й  п е р ш о к л а с н и к. Запитаймо у нашої вчительки! 
2 - й  п е р ш о к л а с н и к. Усім зрозуміло? З нами завжди ці-

каво! Загляньмо в наш класний архів! Ось якими були наші уроки!

Учні класу у групах виконують завдання на сцені. 

Завдання 1. Скласти якомога більше слів із літер, що вкладені 
в конверт.

Завдання 2. У конверті — речення, що складається з набору слів, 
які слід знайти і прочитати. Наприклад:

МИРСОНЦЕЗЕМЛЯКНИГАСЛОВОДРУЖБРАДІСТЬУРОК 
ВЧИТЕЛЬМАМАДІМТЕПЛОПОСМІШКАДРУГЛІТОВЕРЕСЕНЬ.

Завдання 3. Незнайко побачив у печері на стіні знаки і не може 
їх розшифрувати. Якщо він їх не розшифрує, то ніколи не вибереть-
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ся з печери. Спробуйте допомогти Незнайкові! (У конверті лежать 
аркуші паперу з цифрами, написаними навпаки.)

Завдання 4. Для виконання цього завдання діти отримують два 
конверти. У одному з них лежать приклади, а в другому — відпові-
ді на приклади. Дітям необхідно дібрати пари карток.

Завдання 5. Учням пропонують придумати розповідь, викори-
стовуючи слова з конверта (наприклад, учень, школа, кошеня, порт-
фель, урок, дзвінок, сміх).

Завдання 6. Дітям пропонують написати вірш, використовуючи 
запропоновану риму (наприклад, зима — ура; урок — каток; відпо-
чивати — загоряти; допомагати — дивувати.)

Між виконанням завдань дітям вручаються сувеніри і грамоти. 

1 - й  в е д у ч и й. Ось тобі і малюки!
2 - й  в е д у ч и й. Я тобі говорив, що вони більше нас із тобою 

знають!
1 - й  п е р ш о к л а с н и к. А ми ще співаємо і танцюємо, на-

віть пісні можемо складати. І зараз ми це із задоволенням проде-
монструємо.

Першокласники представляють концертну програму.

2 - й  п е р ш о к л а с н и к. Так, бідні наші мами і тата!
1 - й  п е р ш о к л а с н и к. А чого це вони бідні?
2 - й  п е р ш о к л а с н и к. Сидять, дивляться на нас і плачуть!
1 - й  п е р ш о к л а с н и к. Плачуть? Так це їм на сцену хочеть-

ся! Надамо їм таку можливість?
2 - й  п е р ш о к л а с н и к. Гаразд, хай пограють! Коли ще у них 

така можливість буде!

Конкурс для батьків
На початку конкурсу першокласники проводять інтерв’ю. З мі-

крофоном вони підходять до батьків і ставлять їм різноманітні за-
питання.

Цікаві завдання пропонують для виконання сім’ям учнів. Піс-
ля виконання завдання батьки нагороджуються за активну участь 
у житті класу протягом навчального року.

•	 Пригадайте розклад уроків своєї дитини за днями тижня.
•	 Назвіть повну поштову адресу школи вашої дитини.
•	 Скільки дітей у класі, у якому навчається ваша дитина?
•	 За якою партою сиділа ваша дитина у цьому навчальному році?
•	 Як звуть кращого друга вашої дитини в цьому класі?
•	 Скільки уроків фізкультури на тиждень було у вашої дитини?
•	 Як звуть директора школи, у якій навчається ваша дитина?
•	 Скільки кілограмів важить портфель учня нашого класу?
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•	 Яка літера алфавіту означає клас, у якому навчається ваша ди-
тина?

•	 Які слова вітають вас, коли ви заходите до школи?
1 - й  п е р ш о к л а с н и к. Бачиш, які у нас батьки? Усе про 

нас знають, намагаються допомогти!
2 - й  п е р ш о к л а с н и к. За це ми їх любимо і хочемо, щоб 

наші мами і тата завжди були з нами поряд.
Спільна пісня дітей і батьків. 

IV. Демонстрація відеоматеріалів
Учитель пропонує відеозаписи уроків і позакласних заходів за 

весь навчальний рік.

V. Підбиття підсумків
Вручення учням святкових листів від класного керівника. Зміст 

листів спрямований на те, щоб підтримати кожну дитину і побажа-
ти їй успіхів у новому навчальному році. 
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