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ПЕРЕДМОВА
Ратифікувавши Конвенцію про права дитини, Україна офіційно визнала
пріоритет сімейного виховання. Але разом з тим добре зрозуміло, що сім’я,
яка несе відповідальність перед суспільством і законом за виховання дітей,
потребує уваги, а досить часто – й підтримки. Потреба у підтримці для
певних категорій сімей існує завжди,але особливого значення вона набуває у
часи соціально-економічних та політичних змін, коли численна кількість
сімей не спроможні самостійно знайти конструктивні вирішення проблем
виховання. В той ж час школа не може забезпечити повноцінний розвиток
дитини самостійно. Сім’я була й залишається найвпливовішим інститутом
соціалізації. За даними Всесвітнього дослідження цінностей, не зважаючи на
зростання числа розлучень, неповних сімей, появу альтернатив шлюбним
союзів, ослаблення ролі батьків у вихованні дітей, абсолютна більшість
громадян постіндустріальних країн продовжують вважати сім’ю однією з
найголовніших

цінностей свого життя. Але, зважуючи на зміни, які

відбуваються у світовій спільноті, важливо усвідомлювати, що для щастя
дитині потрібна не просто сім’я, а хороша сім’я.
Успіх виховання залежить від того, наскільки узгоджені дії сім’ї та
школи, наскільки співпадають погляди батьків та вчителів на проблеми та
методи виховання. Особистісне зорієнтоване виховання не може бути
забезпечено без створення єдиного виховного простору “освітній заклад –
родина”. Візьмемо до уваги, що мова йде, передусім, про батьків, але у низці
випадків важливого значення набувають інші дорослі з найближчого
оточення дитини, зокрема ті, які заміщують батьків чи надають дитині
підтримку, відіграючи у її житті важливу роль.
Зважуючи на вищевикладене, встановлення та розвиток взаємодії з
представниками різних типів сімей має розглядатися як складова професійної
компетентності педагога взагалі, а соціального педагога, класного керівника
особливо.
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З огляду на те, що у педагогічній науці співіснують різні підходи до
визначення провідних для нашого посібника понять, якими є поняття
“компетентність”, “готовність”, ми не ставили перед собою завдання щодо
порівняння

позицій

різних

авторів,

а

скористалися

визначенням

компетентності, що презентовано у “Національному освітньому глосарії:
вища

освіта”:

«Компетентність/компетентності

(Competence/competency/competences,

competencies…

–

це

динамічна

комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, що
описують результати навчання за освітньою/навчальною програмою…;
набуті реалізаційні здатності особи до ефективної діяльності [1].
Ми

поділяємо

точку

зору

тих

дослідників,

які

визначають

компетентність учителя у сфері педагогічної взаємодії з родиною як
специфічний

вид

педагогічної

діяльності

й

одночасно

–

складну

багаторівневу характеристику її суб’єкта, що передбачає інтеграцію
теоретичних знань, практичних навичок та умінь, досвіду педагогічної
взаємодії з членами сім’ї, передусім з батьками, наявність професійно
важливих особистісних рис [2].
розглядається

Готовність до взаємодії з батьками

нами як складова професійної компетентності, що має

когнітивний, мотиваційний та операційно-практичний компоненти.
Підготовлений

навчальний

соціальним педагогам шкіл,

посібник

призначений,

передусім,

класним керівникам, а також

майбутнім

фахівцям соціальної педагогіки.
У сучасному світі, який стрімко змінюється, педагогу, з одного боку, не
варто вважати свої уявлення про батьків та дітей істинними лише тому, що
він так думає. З іншого, недоцільними є очікування у здатності теорії
пояснити усі факти. Перефразувавши твердження Уолеса Діксона [3],
теоретичні положення можуть пояснити те, що відбувається з деякими
сім’ями в усіх випадках чи з усіма сім’ями у деяких випадках.
Урізноманітнення конкретних обставин життя й буття сімей, їх несхожість
обумовлює нереальність існування універсальних положень, єдиних правил.
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Окрім того, навіть загальновідомі теорії, які вважаються класичними,
потребують переосмислення з урахуванням нових стандартів, вимог часу.
Як відомо, у бізнесі кожні три-п’ять років удосконалюються технології,
маркетингові стратегії, процеси управління. Є сенс перейняти цей досвід і
закладам освіти. Для того, щоб не потрапити у “пастку часу” фахівець має
розуміти нові реалії, тенденції у сімейних відносинах, що впливають й
впливатимуть на процес соціалізації дитини.
Ми намагалися представити матеріал, що допомагає краще зрозуміти,
якою є сучасна сім’я, сучасні сімейні стосунки; які зміни відбуваються у
батьківстві та батьківських практиках; якими є

цінності, принципи,

технології, форми і методи партнерства школи і батьків

у США, Франції;

що відбувається у Росії ; які зміни характерні для України.
Ми вважали за доцільне акцентувати увагу, що серед сучасних батьків
є ті, які самі виступають провідниками позитивних змін у школі й поза її
межами, стають авторами соціальних ініціатив, фундаторами й активними
учасниками батьківських громад і неурядових організацій.
Добре усвідомлюючи, що зміст посібника не вичерпує всіх аспектів
проблеми, ми плануємо у подальшому продовжити свої розвідки у зазначеній
темі, яку вважаємо важливою, передусім, для практики. Саме тому відгуки,
зауваження, пропозиції, виказані читачами, допоможуть уникнути помилок у
виборі маршрутів у складне сьогодення й ще більшої складності майбутнє.
Галина Лактіонова
(laktionova_g@voliacable.com)
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РОЗДІЛІ 1. CІМ’Я ХХІ СТОЛІТТЯ: СТРУКТУРНІ ТА ЯКІСНІ ЗМІНИ
1.1. Сучасні тенденції світового демографічного розвитку та їх вплив на
сім’ю
Подовження тривалості життя населення при одночасному різкому
зменшенні кількості народжень. Більша тривалість життя жінок. Однією
з нових глобальних демографічних проблем, з якими людство зустрічається
вперше за свою історію, є значне подовження тривалості життя населення
при одночасному різкому зменшенні кількості народжень. За останнє
сторіччя очікувана тривалість життя у низці країн зросла майже удвічі. Так,
очікувана тривалість життя у групі розвинутих країн, що входять до складу
Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), складає 80 років для
жінок та 78 для чоловіків. У розвинутих країнах швидкими темпами
збільшується питома вага людей, старших за 60, а питома вага дітей
зменшується Прогнозується, що в них через 30-40 років люди у віці 70-75
років переважатимуть у порівнянні з будь-якою іншою віковою когортою, а
людей у віці 75-69 років буде стільки, скільки дітей від 0 до 5-ти років [1].
Ще однією відмінністю сучасної демографії є більша тривалість життя
жінок. Практично в усіх країнах світу вони живуть довше чоловіків. Але,
якщо у розвинутих західних країнах різниця у тривалості життя чоловіків та
жінок складає 2-3 роки, то в Україні, де жінки у середньому живуть 73,5
років, а чоловіки – 67 роки, вона дорівнює 7,5 рокам [2]. Наразі Україна
входить до складу 45-и країн, що несуть серйозні демографічні втрати.
Cумною національною особливістю є так званий

”феномен

понад

смертності” чоловіків: у віковій категорії 25-44 роки їхня смертність майже у
4-и рази перевищує показник у групі жінок аналогічного віку [3].
Зміни у віці матерів, які народжують вперше. Звернемо увагу ще на
одну демографічну тенденцію, а саме на підвищення віку матерів, які
народжують вперше. Пік народжуваності у європейських країнах, починаючи
з 70-х років минулого століття, почав зміщуватися з вікової групи 20-24 років
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на групу 30-34 роки [4]. Наразі найнижчий середній вік матерів у Болгарії,
Румунії, Македонії та країнах Балтії досягає 25 років, а у Німеччині, Іспанії,
Великій Британії, Люксембурзі, Франції, Швейцарії він становить 29-30 років
[5]. В Україні матері почали «дорослішати», починаючи з 90-х років ХХ ст. У
1991 р. середній материнський вік становив 24,9 роки, а у 2005 р. – 25,4 років
(25,8 у містах; 24,5 у сільській місцевості), а у 2012 р. він зсунувся до вікової
групи 25-29 років [5]. Серед причин, які пояснюють відкладання народжень,
можна назвати прагнення жінок набути освіту, професію, поширення
застосування контрацептивів для запобігання небажаної вагітності.
Зростання питомої ваги позашлюбних народжень. Одним з наслідків
більш ліберальних поглядів на статеві стосунки є тенденція до зростання
питомої ваги позашлюбних народжень, що набирає силу практично в усіх
країнах Європейського Союзу, особливо у країнах Північної Європи.
У порівнянні з серединою 1990-х років позашлюбні народження
збільшилися практично у всіх країнах, за виключенням Швеції і Данії, де
вона вже була достатньо високою (відповідно 54% і 45% у загальній
кількості народжень). Незначне зростання показників відбулося у країнах з
традиційно високою і низькою позашлюбною народжуваністю (Фінляндія,
Франція, Великобританія, Естонія, де питома вага сягає від 45 до 60%;
найнижчий європейський показник має Кіпр, де показник не перевищує 6%).
Експерти
позашлюбними

припускають,
народженнями

що

суттєві

значною

розбіжності
мірою

у

ситуації

пояснюються

з

різною

релігійною належністю країн. Якщо в протестантських Естонії та Латвії цей
показник відповідно складає 60% та 43%, то у сусідній, Литві, яка є
католицькою, він значно менший – 28% [6].
В Україні зростання позашлюбних народжень відбувалося стрімкими
темпами: за 25 років цей показник сягнув з 9% до 21,4%. При цьому, якщо у
західних регіонах, для яких характерні важлива роль релігії, традиційний
уклад життя наразі доля позашлюбних народжень не перевищує 7% , то на
сході та півдні вона наближується до європейського рівня [7]. Певна річ, у
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частини дітей, які народжені поза шлюбом, згодом можуть з’явитися батько
чи вітчим, цілком можливо, – зведені чи рідні за одним з батьків, частіше –
матір’ю, брати чи сестри. Варіантів життєвих сценаріїв може бути декілька,
серед яких й той, коли чоловік живе “на дві сім’ї”, у кожній з яких є діти. Сам
собою факт позашлюбного народження не може ніяким чином негативно
оцінюватися та потребує врахування комплексу факторів.

1.2. Урізноманітнення сімей за якістю, стилем життя. Нові типи сімей.
Ще однією світовою тенденцією, яка потребує відповідної реакції з боку
освіти, є диверсифікація сімей за якістю, стилем життя, поява нового типу
сімей. Якщо у першій половині минулого століття у європейських країнах,
США, Канаді домінувала нуклеарна сім’я, у якій чоловік заробляв на життя, а
дружина вела домашнє господарство й виховувала дітей, то наразі таких
сімей – менше половини.
Зросла кількість подружніх пар без дітей, серед яких певна частка
чоловіків та жінок свідомо відмовляються від батьківства.
Як вже відзначалося, наприкінці ХХ століття, скоротилася не тільки
кількість дітей у сім’ї, але й кількість шлюбів. Частка шлюбів, яка
закінчилася розлученнями, у США та Великобританії досягла 50%, а у
більшості країн Північної та Західної Європи складає 30%. Розповсюдженим
явищем стали так звані неповні сім’ї чи сім’ї, де діти виховуються без
партнера. Вони утворюють у різних країнах від 1/5 до 1/4 усіх
домогосподарств. Так, наприклад, в Норвегії, одній з країн з високим рівнем
життя, 40 % сорокарічних чоловіків не проживають спільно з дітьми, своїми
чи прийомними. Двадцять років потому вони складали 25 %. Це надає
підстави для висновку про те, що усе менше чоловіків стають батьками й усе
менше батьків проживають з дітьми [1].
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Наразі із 13,5 млн. сімей в Україні більше 20% складають неповні сім’ї,
серед яких абсолютна більшість – це сім’ї жінок з дітьми [2]. Частково
пояснення цьому полягає у зростанні економічної незалежності жінок разом з
чим відбувається підвищення їх вимог до партнера. Зазначимо, що у західній
практиці для визначення такого типа сімей використовується нейтральні
терміни “монобатьківство”, “сім’я, де діти виховуються без партнера”, в
яких, на відміну від поняття “неповна сім’я”, відсутня оцінювальна складова
[3].
Як свідчать дослідження, для дітей, які зростають без батька, характерні
низький рівень домагань, вищий рівень тривожності, частіше зустрічаються
невротичні симптоми. Хлопчики з неповних сімей трудніше встановлюють
контакти з ровесниками, частіше мають проблеми у навчанні, нижчий рівень
успішності. У ситуації відсутності позитивних моделей вони мають труднощі
у засвоєнні чоловічих ролей; агресивна поведінка, за їх уявленням, стає
виразом справжньої маскулінності. Але перераховані проблеми частіше
виникають тоді, коли

мати має низький рівень освіти, професійної

кваліфікації, не може розраховувати на підтримку своїх батьків чи родичів,
має проблеми з алкоголем.
Ще однією зміною у світі є ставлення до одностатевих сімей. За 10 років
ХХІ ст. 11 країн світу (Аргентина, Бельгія, Канада, Ісландія, Іспанія,
Мексика, Нідерланди, Норвегія, ПАР, Португалія, Швеція) їх законодавчо
визнали; в низці інших країн відбулося їх формальне визнання із
застосуванням

понять

“громадянських

партнерів”.

Зазначений

тренд

набуватиме подальшого розвитку [4].
Потребує врахування й той факт, що існує особлива категорія сімей з
“дітьми з пробірки”. Так, майже 30 тис. таких дітей, починаючи з 1977 р.,
народилися у Великобританії. За метод екстракорпорального запліднення
(ЕКЗ) його автор – Роберт Едвардс – отримав Нобелівську премію. Катя
Кулєва, яка вже відсвяткувала своє 20-ліття й зараз є студенткою одного з
московських вузів, була першою дитиною в Україні, народження якої
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відбулося завдяки продуктивній медицині. Наразі більше 12000 дітей в
Україні з’явилися на світ завдяки медичному втручанню (так звана
технологія “in vitro”). Зважуючи на те, що на офіційної статистикою, 20%
подружніх пар стикаються з проблемою безпліддя, кількість таких дітей у
найближчі роки зростатиме в усьому світі, включаючи Україну [5]. Наразі у
Лос-Анджелосі вже можна замовити у спеціаліста по репродуктивним
технологіям зразки сперми чи яйцеклітин з урахуванням бажань замовника
щодо рівня інтелекту та зовнішності [6]. Це означає, що пророцтво щодо
появи у найближчому майбутньому нової професії “бебі-дизайнерів” має
реальні підстави.
Народження із застосуванням ЕКЗ є кроком до вирішення завдання
клонування, й стає темою серйозних етичних дискусій. Так, православна
церква вважає, що ставлення до людського плоду як до продукту зачаття,
біоматеріалу, є проявом цинічності, тому що вважає ненароджену дитину
особистістю. Підтвердженням цієї позиції, зокрема, є той факт, що у країнах
Південно-Східної Азії пренатальна діагностика використовується для
селекції за ознаками статі. Як результат, у цих країнах на 100 дівчат
нараховується 122 хлопчика. Противага юнаків та молодих чоловіків у
сучасному Китаї вже створює серйозні проблеми, серед яких асоціальна
поведінка тих чоловіків, які не можуть знайти собі супутницю життя [7].
На Заході вже розпочалися дослідження сімей з “дітьми з пробірки”, які
охоплюють й психолого-педагогічні проблеми. Так, перші дослідження дали
підстави для висновків про те, що батьки довгоочікуваної дитини,
ідеалізуючи материнство та батьківство, мали труднощі, стикаючись з
реаліями догляду за малюком, необхідністю самообмежень, відмови від
звичного ритму та стилю життя. Однак одне з авторитетних досліджень
останніх років, що проведене університетом м.Лунд (Швеція) й передбачало
вивчення більше 26 тис. “дітей з пробірки”, заперечує даний висновок й
стверджує, що народження дитини об’єднує чоловіка і жінку, стає для них
великою радістю, сприяючи стабільності й гармонійності подружніх пар. На
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думку батьків, діти, які народилися із втручанням допоміжної репродукції, є
більш чутливими й слухняними у порівнянні із “звичними дітьми”. Однак,
цілком можливо, пояснення зазначеному факту слід шукати в особливостях
матеріального та соціального статусу подружніх пар, які звертається за
допомогою до репродуктивної медицини [8].
Частина дітей з пробірки народжується сурогатними матерями –
жінками, чия функція передбачає виношування та пологи без подальшої
участі у долі дитини. Світова практика свідчить, що у цілому ряді випадків
сурогатне материнство та батьківство створюють не тільки етичні проблемні
ситуації, але й суперечності правового характеру, наприклад, при визначенні
юридичного статусу батька чи матері.
Згадаймо, що нещодавно у засобах масової інформації пострадянського
простору обговорювалося народження доньки, а потім й сина у зірки шоубізнеса Філіпа Кіркорова, який, за сутністю, демонструє не тільки новий,
нетрадиційний тип неповної сім’ї, але й новий тип батьківства. Особливість
ситуації у тому, що чоловік з високим матеріальним та соціальним статусом
свідомо планує народження дітей “за замовленням” та їх подальше
виховання без участі матері, жінки.
З урахуванням розповсюдженості розлучень досить типовими стають
так звані “змішані сім’ї”, у складі яких виховуються діти від попередніх
шлюбів, а іноді й прийомні діти [9]. Приклади створення і функціонування
таких

сімей

надають

представники

шоу-бізнесу,

кінозірки,

відомі

представники політики, культури, бізнесу. Так, наприклад, всесвітньо відома
співачка Мадонна має двох біологічних дітей від різних шлюбів й усиновила
ще двох дітей. У сім’ї Анджоліни Джолі і Брєда Пітта виховуються троє
біологічних дітей та троє усиновлених [10].
Цілком закономірно, що сімейні моделі знаменитостей слугують,
певною мірою, взірцем для наслідування в інших верствах населення. Слід
врахувати, що стосунки у “змішаних сім’ях” мають свої складності й іноді
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віддзеркалюються на поведінці, результатах навчання дітей, потребують
розуміння й підтримки з боку педагогів, психологів, соціальних педагогів.
Деякі дослідники використовують термін “розширені фінансові сім’ї” –
cім’ї, де під одним дахом живуть представники декількох поколінь [11].
Вже не здаються дивними подружжя, які певний (часто – досить довгий)
термін проживають окремо, іноді навіть дуже на великих відстанях один від
одного – так звані дистантні сім’ї чи сім’ї, стосунки яких фахівців називають
Годвін-шлюбом за ім’ям англійського анархо-соціаліста Уільяма Годвіна, що
вважав спільне проживання подружжя перешкодою для особистісного
розвитку. Серед чинників “шлюбного сепаратизму” у сучасних умовах
набуває особливого значення індивідуалізм, характерний для представників
нових поколінь, що обумовлює реальність поширення такого типу сімей
особливо серед заможних верств населення. Але причинами довгострокового
перебування на відстані можуть бути й реальні обставини професійного
життя подружжя, соціально-економічна ситуація у конкретному регіоні. Так,
для західних регіонів України характерним різновидом дистантної сім’ї є
сім’ї трудових мігрантів, де один чи обидва з батьків, але частіше мати,
працюють за кордоном, а діти виховуються у родичів, сусідів чи друзів сім’ї.
Ще один новий

тип

сім’ї – це сім’я-конкубінат,

що передбачає

можливість для чоловіка, який перебуває в офіційному шлюбі, паралельно
мати стосунки й позашлюбних дітей чи, зберігати стосунки з колишньою
дружиною, перебуваючи в офіційному новому шлюбі [12].
Заслуговує на окрему увагу той факт, що за останні десять років в
Україні відбувся розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного
типу, які разом з опікунськими сім’ями вирішують питання догляду і
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Впродовж 9-и останніх років кількість дітей, які влаштовані у зазначені
форми сімейного виховання, зросла майже у 7 разів, а кількість прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу – відповідно: більше, ніж у 60
разів та у п’ять разів. Загалом станом на 1 червня 2012 р. у прийомних сім’ях
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і дитбудинках сімейного типу виховувалось 10481 дитина [14]. За оцінкою
Юрія Павленка, Уповноваженого Президента з прав дитини 2012 рік став
роком максимального розвитку прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу: 2407 дітей було влаштовано на виховання в прийомні сім'ї
та дитячі будинки сімейного типу, що майже вдвічі більше, ніж у 2011 році
[14].
З 2009 р. у м. Бровари Київської області за ініціативи Представництва
благодійної організації “Кожній дитині” розпочався експеримент

по

створенню прийомних сімей термінового влаштування, де можуть тимчасово
перебувати діти, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, але батьки
яких не втратили батьківських прав. Головною перевагою таких сімей, які
існують у багатьох зарубіжних країнах як дієвий засіб забезпечення права
дитини на сім’ю і виховання у сімейному середовищі, є те, що біологічним
батькам надаються шанси для того, щоб повернутися до дитини. Фактично
прийомна сім’я термінового влаштування відіграє роль своєрідної “швидкої
допомоги” у

скрутних ситуаціях, коли мова йде про безпеку дитини,

необхідність забезпечення її першочергових прав [15].
Сім’ї,

які

опинилися

особлива категорія
законодавством.
життєвих

сімей,

у складних
яка

життєвих

визначена

обставинах,

чинним

–

це

українським

Слід зазначити, що “сім’ї, які опинилися у складних

обставинах”,

об’єднує

велику

кількість

сімей

з

різними

проблемами, що часто є подвійними чи множинними. Згідно з визначенням
складні життєві обставини – це обставини, що об’єктивно порушують
нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати
самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв’язку зі
станом здоров’я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла
або роботи, насильство, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім’ї,
малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо,
катастрофа тощо) [16]. Таким чином, термін “сім’ї, які опинилися у складних
життєвих

обставинах”

співвідноситься

з

поняттями

“важкі”,
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“неблагополучні”, “кризові” сім’ї, але на відміну від них не має
дискримінаційного характеру.
Характерною ознакою усіх сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, є те, що вони не здатні подолати негаразди чи поліпшити
ситуацію власними силами й потребують допомоги, в першу чергу, з боку
соціальних служб, а також інших суб’єктів надання соціальних послуг,
включаючи заклади освіти. Cоціальна робота з сім’ями, які опинилися у
складних життєвих обставинах, передбачає забезпечення раннього виявлення
та здійснення соціального супроводу.

1.4. Нове бáтьківство
Починаючи з другої половини ХХ століття, у бáтьківстві поступово
відбуваються суттєві зміни. Зупинимося на цьому питанні хоча б стисло,
спираючись на дослідження I.С.Кона, який впродовж останніх десятиліть
свого життя цілеспрямовано й фундаментально розробляв зазначену тему [1].
Ми виходимо з того, що важливим є не тільки факт наявності чи
відсутності у дитини батька, але й конкретні обставини їх стосунків: скільки
часу батько й дитина/діти проводять разом; на що витрачається цей час, яким
є стиль поведінки батька, як саме він спілкується з дитиною? Для з’ясування
динаміки бáтьківської поведінки наразі соціологи виокремили у ній чотири
автономних фактори, а саме: мотивацію; батьківську впевненість у собі,
підтвердженням якої є певні уміння та навички; підтримку, передусім, з боку
матері; інституційні практики, які заохочуються з боку суспільства
(відпустка, лікарняні по догляду за дитиною тощо). Окрім того, було
визначено три параметри бáтьківської взаємодії з дитиною: залучення батька
у безпосередній догляд, спілкування з дитиною, включаючи гру; доступність
батька для дитини; відповідальність, виховання та прийняття відповідних
рішень.
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При безперечній перевазі обсягу материнської турботи у більшості країн
світу все ж виявилося, що ступінь залучення американських чоловіків,
починаючи з 70-х років ХХ століття, зросла на третину. Середній час, який
чоловіки проводять з дітьми, кількість яких зменшилася, наразі зросло у
порівнянні з 60-ми роками минулого століття на 25-37%. Американські
чоловіки проводять з дитиною 1,9 год. у робочі та 6,5 год. у вихідні дні, отже
чоловічий та жіночий внесок у домашнє життя що приблизно став приблизно
однаковим й складає біля 65 год. на тиждень.
Таким чином, час спілкування на одну дитину суттєво виріс.
Всупереч усталеним стереотипам сучасні дослідження засвідчують, що
для багатьох молодих чоловіків не тільки у США, але й у Німеччині, саме
сімейні стосунки обумовлюють їхнє психологічне благополуччя й відіграють
дуже важливу роль. “Нові чоловіки” перебирають на себе більше домашніх
обов’язків, частіше спілкуються та граються з дітьми, здатні забезпечити
догляд за ними у порівняні з “традиціоналістами”, які готові матеріально
забезпечувати

сім’ю,

але

виховання

вважають

“жіночою

справою”.

Одночасно із залученням жінок до професійної діяльності у світі повільно,
але постійно відбувається залучення чоловіків у роботу по обслуговуванню
членів сім’ї. Так, у порівнянні з жінками чоловіки Норвегії за 20 років (19802000 р.р.) стали витрачати виконання домашніх справ років на 7% більше
свого часу (відповідно – 33% та 41%) а у Нідерландах – на 8 % (відповідно –
з 24% до 32%). За результатами порівняльного європейського дослідження у
2004 р. динаміки співвідношення роботи та сім’ї у шести країнах – Австрії,
Болгарії, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині та Норвегії – 96% опитуваних погодилися
з твердженням, що діти потребують такої ж участі батька у вихованні, як і
матері. Отже, для обох статей однією з норм стає усвідомлене, відповідальне
батьківство й поєднання професійної кар’єри з виконанням сімейних ролей.
Як

вже

відмічалося,

нові

стандарти

задають

чоловіки,

які

є

представниками середнього й вище соціальних класів. Зокрема, низка
інтерв’ю з бізнесменами й керівниками, які впродовж останнього часу були
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опубліковані у постійних рубликах, спецвипусках у журналу “Форбс”, газети
“Коммерсант” свідчать, що є чоловіки, які сприймають виховання дітей як
школу життя, добре розуміють необхідність постійного навчання та
самовдосконалення, значення соціального середовища [2].
Ще одним специфічним, але цілком об’єктивним показником зміни
ставлення чоловіків до батьківства, може служити зростання кількості
чоловіків, які самостійно виховують дітей. В Європі він коливається від 0,3 і
до 11% в Італії, де значна частина серед цієї групи – це не розлучені
чоловіки, а удівці. В Україні також є сім’ї, де дітей доглядають та виховують
самотні чоловіки. Наприкінці ХХ ст.. з’явилися перші неурядові організації,
що надають підтримку саме таким сім’ям.
Майкл Лем, один з провідних американських психологів, який
досліджує вплив батька на особистість дитини, вважає, що діти чоловіків, які
активно залучені у процес розвитку та виховання, мають кращі показники
інтелектуального

розвитку,

можуть

встановлювати

та

підтримувати

стосунки, більш оптимістичні, краще навчаються, вміють долати шкільні
труднощі.
А німецький психолог Васіліос Фтенакіс вважає, що наразі у Європі вже
дві третини чоловіків-батьків засвоїли нові соціальні ролі, і тільки одна
третина настирливо тримається традиційного уявлення про те, що батько має
бути лише годувальником. На думку цього дослідника, для ініціативного
батька народження дитини означає повну зміну способу життя.
Слід врахувати й те, що у часи, коли шанс стати батьком у порівнянні з
попередніми етапами розвитку людства, зменшуються, багатьом чоловікам
поява дитини додає новий смисл життя, доповнюючи їх психологічну самоідентифікацію.
Новий стиль батьківства, розвиваючи й душевно збагачуючи чоловіка,
одночасно робить його більш вразливим у випадку розлучення й
неможливістю часто бачити дитину.
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Унікальне Гарвардське лонгітюдне дослідження, яке охопило впродовж
50 років (1930-1980 р.р.) чотири покоління хлопчиків з тих же сімей,
показало, що: а) стиль виховання залежить від приватного досвіду, від того,
яким був батько чоловіка; б) стиль сімейних стосунків успадковується від
батька до сина, до онука і далі; в) усвідомлене, відповідальне батьківство
благотворне як для синів, так і для батьків.
Безумовно, визначити єдиний стандарт “успішного батька” неможливо й
недоцільно, як й ”єдиний стандарт” материнства, тому що батьківський
вплив залежить від багатьох факторів. Результати міжнародних порівняльних
досліджень свідчать про кризу авторитарної моделі батьківства, а також про
появу “нового батьківства” й нового бáтьківства, котрі вже не базуються на
дихотомічній моделі “суворий батько” – “любляча мати”, а передбачають
наявність множини моделей, які можуть бути успішними у залежності від
конкретних обставин. Іншими словами, соціальні настанови й стереотипи
минулого “не спрацьовують”, особливого значення набувають індивідуальні
практики. У нових соціальних умовах західними соціологами (Marks,
Palkovitz, 2004) запропоновано 4-и основні моделі батьківства, що
поділяються на 2-а “добрих” й 2-а “поганих”. Відповідальне, усвідомлене
батьківство, що характеризується як творче, генеративне, турботливе,
передбачає залучення чоловіка у сімейне життя найчастіше практикують
добре освічені чоловіки, які належать до вищого й середнього класу й
одружені з добре освіченими жінками. Другий позитивний тип батька –
“годувальник”, який забезпечує сім’ю. Серед “ поганих” типів – “той, хто не
сплачує аліментів”, а також “вільний від батьківства,” незацікавлений,
маскулінні чоловіки, які не бажають мати дітей, нести відповідальність за їх
утримання. Таким чином, у континіумі сучасного бáтьківства одночасно
присутні два протилежні типи : новий батько, який відповідально ставиться
до своєї ролі вихователя, та “відсутній батько”, який прагне уникнути від
матеріальних витрат на утримання дітей, контактів з ними.
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У 1996 р. при відповіді на анкету Інститута Гелапа майже 80 %
американців визначили бáтьківство серйозною проблемою сучасності
(National Center for Fathering, 1996). Певною відповіддю з боку держави на
стурбованість суспільства стала президентська ініціатива Біла Клінтова,
спрямована на підтримку та посилення відповідального бáтьківства.
Наступний

президент

США

продовжив

фінансування

програм

відповідального батьківства, витрачаючи на них 300 млн. доларів. Як у США,
так і в високорозвинених країнах Європи існує велика кількість державних та
громадських організацій, фондів та служб, що опікуються вирішенням
проблем батьківства. Вони мають свої видання, портали в інтернеті, видають
спеціальну

літературу,здійснюють

масштабні

дослідження,

надають

соціальні послуги, здійснюють проекти, впливаючи таким чином на
впровадження у практику нових теоретичних підходів до бáтьківства.
Так, у 70-і роки минулого століття одним з найпопулярніших засобів
вирішення

чоловічих

проблем

фахівці

вважали

навчання хлопчиків

співчуттю та вираженню своїх емоцій (за образним висловленням Вільяма
Полака,

“важливо навчити хлопчиків плакати”). Загальний висновок

сучасної психології полягає у тому, що емоційна закритість хлопчиків –
фактор, що обумовлює утворення складностей у спілкуванні на етапі
підліткового віку й у подальшому. Одним з практичних втілень зазначеної
концепції була поява у 70-х роках 20 ст., з швидким поширенням спочатку у
США, а потім у багатьох країнах світу, включаючи Україну, практики
присутності чоловіка при пологах. Експериментально доведено, що чоловіки,
які спільно з дружинами брали участь у програмах підготовки до народження
дитини, здатні самостійно здійснювати догляд за немовлям, отримувати
задоволення від спостереження за дитиною, спілкування з нею. Але
автоматично цього не відбувається.
На думку Майкла Лемба, щоб сформувати у сина чоловічі якості,
батькові зовсім не треба бути зразком мужності. Більш важливішим є добрі
стосунки між сином та батьком, які потребують довіри, душевної теплоти,
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здатності до співчуття, що передбачає, передусім, вміння розкрити для себе
власні почуття.
Певною ілюстрацією до виказаного є образ Гарі Потера – найпопулярнішого
героя сучасної світової дитячої літератури. Юний чарівник на початку твору
зовсім не відповідає традиційним уявленням про маскулінність: він носить
окуляри, не любить битися, багато читає, товаришує не тільки з хлопчиками,
але й з дівчатами, чуйний і чутливий, отже, вразливий.
У першому серед 14 правил “Як не треба виховувати хлопчиків”, які
сформулював І.С.Кон, автор наголосив: “Не робіть з хлопчика справжнього
чоловіка. Усі справжні чоловіки різні, а фальшовані чоловіки – тільки ті, які
удають з себе “справжніх. Андрій Димитрович Сахаров схожий на Арнольда
Шварцнегера, як Кармен на мать-героїню. Допоможіть хлопчику обрати той
варіант маскулінності, який йому ближче і в якому він буде успішнішим, щоб
він міг прийняти себе й не жалкувати про пропущені можливості, що
найчастіше є можливостями лише в уяві” [3].
Висновки
1. Абсолютне домінування традиційної нуклеарної сім’ї, що було

характерним для середини минулого століття, вже перетворюється на
історію. Шлюб втратив монополію на офіційне визнання сімейних стосунків.
Заявляють про себе нові типи сімей, нові моделі сімейних стосунків.
2. Глобальне зсув у cтруктурі сім’ї і шлюбно-сімейних стосунках обумовлює
актуальність перевизначення/уточнення поняття “сім’я”, внесення змін у критерії
її оцінки. Наразі сім’я (англ.- family) – це

первинний та

основний осередок

суспільства, що утворюється на підставі шлюбу, кровного споріднення,
усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не
суперечать моральним засадам суспільства. У членів сім’ї є взаємні права та
обов'язки, стандарти і

зразки поведінки,

що регулюють стосунки між

подружжям, батьками та дітьми, іншими особами, які входять до складу родини.
Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина, чоловік, діти у зв'язку з
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навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками та з інших
поважних причин не проживають спільно.

Основними

функціями сім’ї є

відтворення населення і соціалізація особистості.
3. У сучасних умовах зростає значення сім’ї як складової людського
щастя, психологічного комфорту особистості. Отже, замість кількісних
показників (на кшталт “термін подружнього життя”, “кількість дітей”)
набувають

значення,

передусім,

показники

якості

суб’єктивного

благополуччя (subjective well-being). Щасливою вважається та сім’я, у котрій
добре всім її членам. Цей же критерій стає пріоритетом у оцінці людських
спільнот і соціальних систем, включаючи систему освіти.
4. Зміни, що відбуваються у структурі населення світової спільноти,
впливають й на систему освіти. Навчальні та позашкільні заклади мають
враховувати, що у процесі виховання у цілому ряді випадків значну роль
відіграють не тільки батьки, але й представників старших поколінь, що
потребує побудови стосунків загалом з сім’єю.
5. Особливої уваги фахівців потребують діти, які переживають тяжкі
втрати (зокрема, смерть батька), а також зазнають травмування з причини
розлучення батьків, суттєвих змін у сімейному оточенні (наприклад, появи
вітчима, зведених братів/сестер тощо). Має бути посилена увага педагогічних
колективів до неповних сімей, які кількісно зростають. Важливо уникнути
негативного ставлення до цих сімей загалом, тому що вони стають однією з
типових моделей сучасної сім’ї й серед них є багато таких, які успішно
здійснюють виховну функцію.

Але у цілому ряді випадків ризики

виникнення виховних проблем існують, й з боку закладів освіти потрібні
заходи, щоб запобігти їх появі чи пом’якшати їх.
6. Особлива категорія сімей, що потребують педагогічної підтримки й
допомоги, – це сім’ї, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.
Віднесення тієї чи іншої сім’ї до зазначеної категорії згідно з нормами
чинного українського законодавства відбувається на підставі відповідної
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процедури. Провідну роль відіграють соціальні служби для сімей та дітей. Як
свідчить практика, може бути не одна, а декілька причин, що призводять до
нездатності членів сім’ї самостійно впоратися з труднощами. У таких
ситуаціях потрібна цілеспрямована координована робота команди фахівців,
серед яких є представники системи освіти.
7. Одним з нових типів сімей для України є прийомні сім’ї та дитячі
будинки сімейного типу. Статистичні дані щодо динаміки їх зростання
свідчать, зокрема, про актуальність потреби у спеціальному навчанні
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, а також в опікуни, а також
про

необхідність

розвитку

виховного

потенціалу

сім’ї,

врахування

освітянами особливостей дітей та батьків з цих сімей.
8. Існування сімей нових типів, які урізноманітнюються, є викликом для
системи освіти. Педагогам важливо

не тільки усвідомлювати, що

виникнення більш складних і різноманітних за конфігурацією соціальних
структур

завжди означає ускладнення умов соціалізації, і відповідно –

навчання та виховання, але й володіти технологіями, методиками роботи з
різними категоріями сімей.
9. Починаючи з другою половини ХХ ст. відбуваються зміни у ставленні

чоловіків до своїх сімейних ролей. Дорослі чоловіки, які мають бажання
стати справжніми батьками для своїх синів та доньок, нерідко потребують
навчання й самоосвіти. Вчитель, школа має допомогти їм у цьому.
10. Як

доводить

соціальний

досвід,

відповідальному,

усвідомленому

бáтьківству треба вчитися. Варто врахувати, що у реальних умовах життя
багато

хлопців

не

мають

позитивних

моделей

батьківства,

що

перетворюється на серйозну проблему. Середовище однолітків успішніше
готує його до ролі “справжнього чоловіка”, але не до ролі чуйного батька,
який розуміє оточуючих. Потрібні цілеспрямовані практичні дії, що
сприяють емоційному розвитку хлопчиків. Набувають значення ігрові
технології, що сприяють розвитку емпатії, форми соціального виховання..
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Запитання для перевірки:
1. ЯКИМ ЧИНОМ ЗРОСТАННЯ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ВІДДЗЕРКАЛЮЮТЬСЯ НА
СІМЕЙНИХ СТОСУНКАХ?

2. ЯКІ

ЩЕ ФАКТОРИ ВПЛИНУЛИ НА ЗМІНУ У СТРУКТУРІ СІМ’Ї ТА СІМЕЙНИХ

СТОСУНКІВ?

3. ЯКІ НОВІ ТИПИ СІМЕЙ НАБУВАЮТЬ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ?
4. ЯК

ЗМІНИ ВІДБУВАЮТЬСЯ У СТАВЛЕННІ ЧОЛОВІКІВ ДО СВОЄЇ РОЛІ БАТЬКА?

ПРОІЛЮСТРУЙТЕ ЦЕ НА ПРИКЛАДІ З ЛІТЕРАТУРИ, КІНО, ПУБЛІКАЦІЇ, РЕАЛЬНОГО
ЖИТТЯ.

5. ЩО

ХАРАКТЕРИЗУЄ

СІМ’Ї,

ЯКІ

ОПИНИЛИСЯ

У

СКЛАДНИХ

ЖИТТЄВИХ

ОБСТАВИНАХ?

6. ЯКИМ

ЧИНОМ

ЗАКЛАДИ

ОСВІТИ

МАЮТЬ

РЕАГУВАТИ

НА

ЗМІНИ,

ЩО

ВІДБУВАЮТЬСЯ У СТРУКТУРІ СІМ’Ї ТА СІМЕЙНИХ СТОСУНКАХ?
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2. СУЧАСНЕ БАТЬКІВСТВО: НОВІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ, НОВА
ПРАКТИКА
2.1.

Батьківська

компетентність,

усвідомлене

і

відповідальне

батьківство –терміни сучасної педагогіки
Різноманітність сім’ї корелює з різноманіттю людських цінностей у
сучасному світі. Дитина, молода людина має навчитися спілкуватися, жити з
людьми з іншою системою цінностей, передусім, уникаючи, небезпеки і не
створюючи її для інших. Але уникнення небезпеки – це, так би мовити,
«завдання-мінімум», а от «завдання-максимум» полягає у тому, щоб навчити
дитину по-справжньому щасливою. Мова йде про розуміння свого людського
призначення,

про

вміння

здійснювати

вибір

та

нести

за

нього

відповідальність, про сформоване почуття власної гідності й здатність до
співчуття, вміння само-стояти, долати труднощі, конструктивно вирішувати
конфлікти, вибудовувати довготривалі стосунки, бути творцем власної долі.
Як відомо, феномен батьківства із-за його складності не має
універсального визначення. На думку В.Овчарової, до якої ми приєднуємося,
батьківство є інтегральним показником особистості, що у розвинутій формі
включає у себе цінності орієнтації, батьківські очікування, установки,
позиції, ставлення, почуття, відповідальність, які обумовлюють стиль
сімейного виховання. Кожний компонент вміщує емоційний, когнітивний та
поведінковий компоненти. Батьківство виявляється як на суб’єктивноособистісному, так і на надіндивідуальному рівнях, що обумовлено умовами
подружнього життя, у якому дві людини утворюють єдність по відношенню
до біологічних чи прийомних дітей.

З огляду на визначене формування

батьківства відбувається на 4-х рівнях, а саме: макрорівні – рівні суспільства,
мезорівні – рівні батьківської сім’ї, мікрорівні – рівні власної сім’ї та
індивідуальному рівні батьків [1].
Незважаючи на усі суспільні трансформації, саме сім’я залишається
найвпливовішим інститутом соціалізації, тому готовність батьків до
здійснення своїх функцій вихователів стає вкрай важливою. Саме сімейне
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виховання багато в чому обумовлює систему потреб, цінностей та мотивації
дорослої людини, яка успадковує моделі сімейних стосунків, поведінки,
сприйняття світу.
Отже,

цілком правомірно постає питання про сформованість

батьківської компетентності, під якою ми розуміємо доведену спроможність
вирішувати завдання виховання, забезпечувати дитині найкращі з можливих
умов для життя та розвитку.
Поділяючи точку зору тих фахівців, які вважають, що до структури
компетентності входять не тільки знання, вміння та навички, але й досвід,
система життєвих цінностей, мотивація, можна виокремити чотири основні
сфери батьківської компетентності, а саме: 1) забезпечення дитині захисту й
безпеки; 2) задоволення потреб дитини у розвитку; 3) зміцнення та розвиток
довготривалих батьківсько-дитячих стосунків на основі взаємоповаги та
довіри, визнання права дитини бути суб’єктом власного життя; 4) вміння та
практичні навички дитини до взаємодії з іншими, усвідомлення себе членом
громади, суспільства.
Компетентні батьки – ті, які вміють аналізувати ситуацію й
забезпечувати зміни на краще, забезпечуючи дитині розвиток, Вони добре
усвідомлюють силу власного прикладу, необхідність самовдосконалення й
готові до цього. Це зовсім не означає, що у процесі виховання вони не
стикаються з проблемами. Як в усіх інших, проблеми виникають, але батьки
здатні осмислити ситуацію, запропонувати вихід із неї самостійно чи з
допомогою оточення, ресурсів громади.
Конкретизуємо тезу, навівши приклади реальних життєвих ситуацій.
Батьки, які мають доньку-підлітка, дізналися, що вона почала палити. Після
обговорення цієї ситуації чоловік і дружина, які палили самі, прийшли до
висновку, що розмова з дівчинкою про шкоду паління не буде переконливою,
без власного прикладу. Батько і мати кинули палити, продемонструвавши
доньці таким чином єдність слова і справи. У батьків були підстави радіти не
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тільки з приводу перемоги над собою, але й тому, що проблему паління
доньки було вирішено без сварок, спокійно і конструктивно.
Інша проблемна ситуація: 12-річний хлопчик, який вже 5-й рік досить
успішно займається музикою, сповіщає матері про своє небажання
продовжувати навчання. У нього з’явиться можливість грати у складі
шкільної футбольної команди, а хлопці-однокласники не будуть шуткувати
над ним.

Мати вислуховує сина,

а потім пропонує повернутися до

обговорення через декілька днів. Під час обговорення вона погоджується з
його аргументами, але пропонує синові давати їй впродовж півроку уроки
музики, пояснюючи це тим, що у дитинстві не мала змоги за скрутних
обставин навчатися музиці. Хлопчик погоджується і стає для матері
учителем. Це нова й амбітна для нього роль. Через півроку питання про
припинення занять музикою вже не виникає. Згодом хлопець закінчив
музичну школу не тільки по класу фортепіано, але навчився грати на гітарі.
Наведені приклади свідчать про те, що є батьки, які

виявляють

розсудливість і творчість при виникненні проблем у вихованні. Вони не
тиснуть на дитину, не вимагають від неї безперечного виконання наказу на
підставі того, що «батьки краще все знають і розуміють». Характерною
рисою усвідомленого батьківства є повага до особистості дитини.
Для досягнення високого рівня батьківської компетентності потрібні
вміння слухати і чути дитину, оточуючих, самих себе, готовність «працювати
душею», сформована система моральних цінностей, здатність до взаємодії з
іншими, постійного самовдосконалення.
На

нашу

думку,

найвищий

та

високий

рівень

батьківської

компетентності – це відповідно рівні усвідомленого та відповідального
батьківства. Ми вважаємо, що різниця між усвідомленим та відповідальним
батьківством полягає у їх різній модальності. Усвідомлене батьківство
передбачає відповідальність, але не обмежується нею й доповнюється
наявністю задоволення, радості від зростання разом з дитиною, здатністю до
покращення оточуючого середовища. Батьківство не тільки входить до
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складових системи життєвих цінностей усвідомлених батьків, але й дарує
тим, кому подобається бути матір’ю чи батьком, почуття щастя.
Відповідальні батьки,

сумлінно виконуючи свої обов’язки стосовно

дитини, іноді чи часто сприймають їх не з почуттям захвату, радості, а як
жертву чи самообмеження.
Терміни “відповідальне батьківство”, “усвідомлене батьківство”, як і
“батьківська компетентність”, не є усталеними. Вони тільки-но починають
набувати поширення, тривають дискусії щодо їх змісту, структури. Певною
мірою вони корелюють з термінами “активні”, “авторитетні”, “ініціативні”,
“залучені” батьки, що використовуються у педагогічній термінології країн
Заходу.
Французькими дослідниками, зокрема Агнес ван Зантен (Agnes Van
Zanten) на початку ХХІ століття було запропоновано термін “стратегічні
батьки”.
“Стратегічні батьки” – це батьки які мають бажання й достатні
ресурси для активної участі у процесі виховання не тільки своєї дитини, але й
класу, школи, позашкільного закладу, громади. Шляхом участі у шкільних
радах батьки прагнуть впливати на ситуацію у школі, а через неї – загалом на
ситуацію у мікрорайоні [2]. На прикладі Парижу Агнес ван Зантен показала,
що стратегічні батьки, керуючись бажанням покращити середовище задля
благополуччя власної дитини, стають агентами позитивних змін не тільки
для неї, але й для класу, школи, кварталу, мікрорайону, поліпшуючи таким
чином соціальний контекст, забезпечуючи

кращі умови для соціалізації

власної дитини.
Російські

дослідники

правомірно

вважають

одним

з

прикладів

“стратегічних батьків” у вітчизняному контексті матеріально забезпечених
матерів, які мають освіту, але можуть собі дозволити не працювати,
займаючись вихованням дитини чи дітей [3]. Але потенціал “стратегічного
батьківства” мають й інші категорії батьків, зокрема батьки, які є
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представниками середнього класу. Звернемося до результатів
культурних соціологічних досліджень Мелвіна Кона (США),

крос-

що, на нашу

думку, мають особливу цінність для педагогіки й зокрема – для вирішення
проблеми партнерства між школою та батьками.
1.5. Батьківство представників середнього класу: за результатами
досліджень Мелвіна Кона
На наш погляд, для педагогічної практики мають не тільки теоретичне,
але й практичне значення дослідження американського соціолога Мелвіна
Кона. На підставі багаторічного вивчення він зробив висновок про те, що
серед

батьків,

які

поважають

особистість

дитини,

налаштовані

на

демократичний стиль взаємостосунків з нею, успішно вирішують завдання
формування у нащадків самостійності і самоповаги, відповідальності,
соціальної

активності,

упевненості

у

власних

силах,

здатності

до

саморозвитку зовсім не випадково найчастіше є представники середнього
класу.
Впродовж останньої чверті ХХ століття саме представники цієї
соціальної групи виступили у США ініціаторами змін у вихованні та догляді
за дитиною. Саме вони першими відмовилися від сповивання дитини;
повернулися до грудного вигодовування немовлят за графіком, що
визначався потребою дитини, а не жорстко регламентованим розписом;
визнали неприпустимим застосування фізичних покарань та ізоляції для того,
щоб впоратися з небажаною поведінкою дитини; забезпечили активну
підтримку програм для батьків, які мають дітей від 0 до 5-ти років,
включаючи участь у них чоловіків; зберігали і продовжили традицію
залучення дітей до занять художнім мистецтвом, вбачаючи у цьому не тільки
засіб розвитку творчих здібностей дитини, стимулу для набуття нею знань,
але й створення безпечного дозвілля. Ті зміни, що спочатку відбувалися, як
правило, у сім’ях середнього класу, згодом ставали стандартами поведінки,
стосунків, поширюючись на сім’ї представників інших соціальних груп.
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Кон висунув гіпотезу стосовно того, що самі умови життя, характер
праці,

система

цінностей

забезпечили

чутливість

батьків

з

числа

представників середнього класу до сприйняття нових підходів та методик
виховання, які пропонувалися експертами.
відмінності

стилю та способу життя

Він виокремив три ключові
середнього класу: 1) професії

середнього класу більшою мірою мають справу з міжособистісними
стосунками, ідеями і символами; 2) для

представників даної

підгрупи

важливе значення мають самостійність у судженнях та рішеннях; 3) кар’єрне
просування у більшій мірі залежить від індивідуальних зусиль, а не від
колективу. Отже, головним містком від соціальної позиції до поведінки
виступають «цінності» – стандарти бажаності, – які формуються під впливом
умов життя. Батьківські цінності – це ті норми, які батьки хотіли б бачити
втіленими у поведінці своїх дітей. Таким чином,

модель формування

цінностей виглядає наступним чином: соціальний клас – умови життя –
цінності – поведінка [4, С. 73].
Кон виокремив шість категорій, які назвав «соціальними класами», що
розрізняються на основі їхньої позиції до власності; контролю над фізичними
ресурсами

і

людьми,

залученими

до

виробництва,

а

саме:

1) працедавці (власники, які наймають чотирьох або більше працівників, не
членів їхніх родин; 2) самозайняті – «дрібна буржуазія» (власники, які
наймають не більше трьох працівників, не членів їхніх родин); 3) менеджери
(наймані працівники, які володіють менше ніж 20 відсотками власності
підприємства, яке їх наймає, і які мають, як мінімум, два ієрархічні рівні, що
нижче них); 4) супервізори (наймані працівники, які мають безпосередню
наглядацьку владу над трьома чи більше працівниками, які нікого не
контролюють); 5) білокомірцеві працівники (працівники нефізичної праці,
які нікого не контролюють); 6) синьокомірцеві працівники: наймані
працівники фізичної праці, які нікого не контролюють [4, С. 224-225].
Результати дослідження показали, що чим вище, як правило,

соціально-

стратифікаційна позиція батьків-чоловіків, тим більшою мірою вони
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орієнтовані на самостійність, і навпаки, – меншою мірою на конформність
до зовнішнього впливу. Звернемо увагу й на те, що виявами самостійності
дослідник вважає не тільки здатність забезпечувати високий технологічний
рівень, але й добре «працювати у команді», як її член чи керівник у
залежності від конкретних обставин. Окрім того, виміром самостійності є
наявність норм особистої відповідальної поведінки, а також певної довіри до
інших людей та оптимізм.
Трьома найважливішими показниками рівня самостійності виступають
рівень змістовної складності праці; рівень її рутинності (що обумовлює
потребу

в

ініціативі,

думках,

незалежних

судженнях,

можливість

застосування різноманітних підходів у вирішенні складно структурованих
завдань); щільності нагляду за працею.
Одним з важливих висновків дослідження полягає у тому, що характер
професійної діяльності людей певною мірою обумовлює їх світосприйняття,
включаючи погляди на виховання власних дітей. Чим більше цікавою для
людей є їхня робота, чим більше вона забезпечує свободу, надає можливість
допомагати людям і застосовувати свої здібності; тим більша вірогідність їх
оптимістичного настрою та усвідомлення ними важливості співпраці з
іншими заради досягнення позитивних змін [4, С.49-53]. Певна річ, що
виявлені закономірності не розглядаються як абсолютні, передбачають
«виключення з правил», зокрема, обумовлених суспільним устроєм,
конкретними соціальними обставинами, індивідуальними особливостями,
але вони мають право на існування.
Зазначимо, що правомірність висновків Мелвіна Кона підтверджується,
зокрема, зафіксованим

економічним лідерством сімей топ-менеджерів,

представники наступних поколінь яких набувають високого професійного і
соціального статусу за прикладом своїх батьків, дідусів. Отже, існування
династій у керівників вищого рівня має свої певні пояснення, як і типове
професійне успадкування серед представників шоу-бізнесу, театру та кіно,
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науковців, лікарів, юристів, економістів, військових. На підставі отриманих
результатів Кон формулює

висновок, що

також має значення для

педагогіки, про користь застосування моделі навчання через генералізацію.
Під терміном “генералізація” розуміються специфічні зв’язки між певними
професійними умовами та відповідними аспектами психічної діяльності.
Зокрема, мова йде про поширення способів професійного життя на інші
сфери життя людини. Так, фахівці, чия робота потребує гнучкості мислення,
й на дозвіллі займаються інтелектуально вимогливими видами діяльності.
Звернемо увагу й на висновок про те, що для цінностей та орієнтацій
наявна соціально-стратифікаційна позиція має більше значення, ніж
соціальне походження.

Іншими словами, при пересуванні нащадків на

позиції, що відмінні від позицій батьків та дідусів, їхні цінності та орієнтації,
передусім, узгоджуються не з сімейними цінностями, а з

пріоритетами

певного соціального класу [4, С.38]. Отже, робота людини впливає на її
світосприйняття, систему цінностей, переважно тому, що ставить перед нею
вимоги, на які вона мусить відповідати.
Згодом

Кон переконався у тому, що виявлені ним закономірності

розповсюджуються на навчально-виховну діяльність та навчальні колективи.
Лонгітюдне дослідження 1964, 1974 років, яке охоплювало батьків (чоловіків
та жінок) і дітей у США, Польщі, дозволило встановити, що представники
сімей з вищим соціально-економічним статусом з більшою ймовірністю
виявляють навчальну самостійність; студенти старших років навчання
виявляють більшу самостійність у порівнянні з першокурсниками.
Низка наступних досліджень Мелвіна Кона, що були проведені в Японії,
Польщі, Італії, Угорщині, Україні підтвердили правомірність його гіпотези.
Дослідження зафіксувало також існування гендерних розбіжностей, а
також той факт, що не тільки цінності чоловіка та дружини мають взаємні
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впливи та впливи на дітей, але й цінності дітей, в свою чергу, мають вплив на
цінності батьків, особливо на цінності матерів [4, С.280].
Таким чином, ґрунтовне крос-культурне дослідження Мелвіна Кона дає
підстави для твердження, що саме серед представників середнього класу
типовим є усвідомлений, відповідальний стиль батьківство, що свідчить про
високий рівень сформованої батьківської компетентності.
Дані, що отримані Мелвіном Коном, корелюють з результатами
досліджень авторитетних фахівців-психологів, зокрема Діани Бомринг, яка
вивчала стилі батьківської поведінки.

На її думку,

батьки з вищим

соціальним статусом можуть дозволити і дозволяють собі більші за розміром
витрати на освіту, виховання та розвиток дітей, тому, що, по-перше,
розуміють важливість та виправданість таких витрат; по-друге, вони
вважають такі витрати нормою, стандартом життя соціальної групи, до якої
вони належать [5].
1.3. Батьківство у світлі теорії поколінь
Різноманітність

сім’ї

обумовлена

визнанням

прав

людини

й

різноманітністю людських цінностей. Але у сучасному світі є те спільне, що
потребує урахування. Так, як вже було зазначено, технічні засоби, що
швидко змінюються, впливають не тільки на наш побут, але й на буття,
обумовлюючи появу труднощів у спілкування подружніх пар, батьків та
дітей. Наразі спільні сімейні обіди чи сніданки вже не типові. Справа не
тільки у різних робочих ритмах членів сім’ї, але й у тому, що навіть у часи
дозвілля вони у залежності до своїх вподобань, займаються спортом,
дивляться телевізор, спілкуються у соціальних мережах, проглядають
новини, грають в ігри, тощо, використовуючи персональні комп’ютери,
мобільні телефони, cмартфон чи iPod’и.
У США діти від 2-х до 17-ти років витрачають на перегляд телевізійних
програм 20 год. на тиждень, а на розмови з батьками – тільки 38 хв., тобто у
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32 рази менше. На думку соціологів, у сімейних стосунках актуалізується
проблема емоційного відчуження [1].
Варто врахувати те, що наразі вже набули статус батьків представники
нових поколінь, які відрізняються від своїх попередників певними соціальнопсихологічними характеристиками.
Теорія поколінь: витоки та розвиток. Наприкінці 80-х років ХХ ст.
Говард Шуман та Жаклін Скотт, професори Мічиганського університету
(США), досліджуючи колективну пам’ять, емпірично довели, що значні події
у житті суспільства, свідками яких стають представники вікової групи від 17ти до 25-ти років, стають вирішальними для світосприйняття, поведінки на
подальших життєвих етапах. Іншими словами, період від 17-ти до 25-ти років
– це головний період для колективної пам’яті, саме у цей час у свідомості
закарбовуються найважливіші політичні спомини даного покоління. Шуман і
Скотт сформулювали також висновок про те, що, передусім, рівень освіти, а
не стать, національність є найзначнішим фактором, що впливає на історичну
пам’ять [2].
Впродовж наступного десятиліття у США на підставі об’єднання даних
різних наукових дисциплін з’явилася теорія поколінь, що набуває не тільки
поширення, але й знаходить практичне застосування. Згідно з нею покоління
– це сукупність ровесників, яких об’єднують схожі цінності, що сформовані
під впливом певних подій та соціальних норм.
Серед відомих авторів і популяризаторів теорії поколінь особливе місце
належить економісту та демографу Нейлу Хау (Neil Howe) та історику,
письменнику і драматургу Уільяму Страуссу (William Strauss), які спочатку
незалежно один від одного зацікавилися вивченням “конфлікту поколінь”. На
підставі аналізу історії США дослідники встановили певні періоди, коли
більшість людей мають спільні цінності – значущі явища та предмети
реальної дійсності з точки зору їх відповідності/невідповідності потребам
суспільства, соціальних груп та особистості. Було визначено, що цінності
формуються, передусім, суспільними подіями та сімейним вихованням.
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Причому, уточнено, що формування цінностей відбувається не тільки на
усвідомленому рівні, у 17 років, а й з 9-ти до 14-ти років, часто на
несвідомому рівні. Інакше кажучи, дитина може не розуміти і не оцінювати
ту чи іншу подію за шкалою “добре –погане”, “правильно – неправильно”, а
просто зростати в цих умовах, засвоюючи певні цінності, що у подальшому
впливатимуть на поведінку, життєві вибори колишніх підлітків. Механізм
«роботи» цінностей у цих випадках нагадує клацання вимикача: «згадуючи
ситуацію», люди моментально реагують на її «світло» й швидко
визначаються стосовно власної поведінки в обставинах, що склалися.
Наприклад, для покоління дітей війни, на все життя характерними
якостями

стають

економність,

запасливість.

Діти

часів

аварії

на

Чорнобильській АЕС, не тільки пам’ятають своє тривале перебування поза
межами Києва, інших населених пунктів, з яких виїздили з батьками,
родичами, освітніми закладами, але й засвоїли цінності екологічної безпеки,
здоров’я.
Таким чином, наголошуючи на важливості соціальної складової, теорія
поколінь ставить під сумнів універсальність висновків психологічних теорій
особистості. Віддаючи шану Жану Піаже, Еріку Еріксону, все більше
дослідників поділяють точку зору, що вікові стадії розвитку не є
обов’язковими й єдиними законами; що процес формування особистості
дитини залежить від соціальних обставин. У залежності від умов зростання,
соціального оточення навіть діти молодшого дошкільного віку можуть мати
суттєві відмінності щодо інтелектуального розвитку, рівня загальної
культури, сформованих життєвих навичок.
Так, наприклад, масштабне крос-культурне дослідження підлітків у 10ти різних країнах, яке було проведене на початку 80-х за єдиною програмою,
дозволило встановити, що підлітковий бунт, криза – зовсім не обов’язкові
елементи у становленні особистості. У сім’ях представників середнього
класу, які були мешканцями великих міст і які приділяли увагу вихованню, з
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повагою ставилися до дитини, процес дорослішання відбувався природно й
не супроводжувався гострими конфліктами [3].
Дослідження, зорієнтовані на визначення соціально-психологічного
портрету поколінь, особливо нових, є важливими через прогностичність
своїх висновків. Вони дозволяють передбачити не тільки “модальний тип”
покоління, його цінності, якості й переваги, але також – виклики, проблеми
й ризики, вектори суспільного розвитку на найближчі 10-15 років.
Класифікація поколінь Юрія Левади. Спираючись на теорію
поколінь, один з провідних російських соціологів Юрій Левада на початку
ХХІ століття запропонував наступну класифікацію 6-ти поколінь колишнього
Радянського Союзу, до складу якого входила й Україна:


1905-1930 – «революційний злам»



1930-1941 – «сталінська» мобілізаційна система



1941-1953 – воєнний та післявоєнний період»



1953-1964 – «відлига»



1964-1985 – «застой»



1985-1999 – «перебудова» [4].
При усій умовності назв і досить великій різниці у вікових межах когорт

(від 25 до 7 років) запропонована класифікація відображала особливості
радянського історичного контексту. Серед дослідників, які скористалися
періодизацією Хау та Страусса, наповнивши її «національним змістом», були
психолінгвісти Євгенія Заміс та Олексій Антипов. Їх класифікація поколінь,
доповнена нами, виглядає наступним чином:
Покоління переможців. Роки народження – 1900-1923. Події, що
вплинули на цінності, – це революції 1905 та 1917 років; колективізація,
електрифікація. Якості – працелюбність, відповідальність, сумлінність, віра у
світле майбутнє, колективізм, категоричність суджень.
Мовчазне покоління. Роки народження – 1923-1943. Події, що вплинули
на цінності, – сталінські репресії, Друга світова війна, відновлення міст та
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сіл, відкриття антибіотиків. Якості – відданість, дотримання правил, повага
до посади та статусу, честь, терпіння.
Покоління бебі-бумерів (чи бумерів – від “бум”, яким став плеск
народжуваності у повоєнні роки. Деякі дослідники називають це покоління
на відміну від Мовчазного – Шумним). Роки народження - 1943-1963. Події,
що вплинули на цінності, – радянська «відлига», політ Гагаріна, «холодна
війна», створення протизаплідних пігулок, високі єдині стандарти медичного
обслуговування та освіти. Якості – оптимізм, зацікавленість в особистісному
зростанні та заохоченні, працелюбність, колективізм і командний дух, культ
молодості, орієнтованість на стабільність. Саме “бебі-бумери” заощаджували
гроші, купували і будували в кредит, конкурували на ринку праці, в цілому
сумлінно ставилися до виконання своїх професійних, громадянських,
сімейних обов’язків. Але серед них були й ті, хто став носіями принципово
нових цінностей, нового стилю життя, хто не просто декларував, але й
доводив власною поведінкою про свою незгоду спокійно і благополучно
жити, підкорятися усім вимогам дорослого світу, віддавати своє життя і
свободу в ім’я сумнівного патріотизму.
Покоління Х (Невідоме покоління). Роки народження- 1963-1983. Події,
що вплинули на цінності, – продовження «холодної війни», завоювання
космосу, «перебудова», поява СНІД, наркотиків, війна в Афганістані.
Олімпіада у Москві, Чорнобильська катастрофа. Якості – готовність до змін,
можливість вибору, поінформованість щодо подій у світі, технічна
грамотність, індивідуалізм, прагнення до навчання впродовж життя, пошук
емоцій, прагматизм, надія на себе, потреба у визнанні.
Покоління Y (або Покоління Мережі, Покоління Міленіум, враховуючи,
що його представники закінчують школу у новому тисячолітті). Роки
народження – 1983-2003. Події, що вплинули і продовжують впливати на
цінності: розпад СРСР, виникнення незалежних держав (зокрема –України),
дефолт, теракти та воєнні конфлікти, розвиток цифрових технологій,
“помаранчева революція,” епоха брендів, політична криза. Якості –
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прагматизм, вміння підкорятися обставинам, недовіра до держави, вищий
ступінь свободи у сексуальних відносинах, технічна грамотність, цінування
швидкості й зручності життя, поширення моди на “здоров’я”, подорожі.
Наведемо фрагмент з есе, яке було написане у 2011 р., першокурсницею
одного з київських вузів 17-річною Юлією С. :
“Я – дитина покоління панельних будинків. Здавалося б про що мріяти,
як не про природу. Але моє серце чомусь не сильно радіє, коли заходить мова
про дачу у селі, де відсутня ванна, чи про совковий санаторій в Карпатах.
Телефон і комп’ютер стали моїми добрими помічниками. Про новості
дізнаюсь з інтернету, тільки іноді – з телевізору. Спілкування з більшістю
знайомих і малознайомих людей відбувається у віртуальному світі. З огляду
на сучасний темп життя це – єдиний варіант, що забезпечує неперервність
зв’язку. Отже, почуваю дискомфорт, якщо з певних обставин залишаюся без
мобільного чи комп’ютера…
Я люблю час, у якому живу, незважаючи на генетично модифіковані
продукти. Я люблю своє покоління, незважаючи на проблему залежності
частини моїх ровесників від наркотиків. Я люблю своє життя, яке можу
прожити так, як я того хочу”.
Дослідники робочих звичок представників нових поколінь зауважують,
що характерною стає звичка молоді використовувати ноутбуки, планшети,
мобільні телефони навіть у ліжку, знайомлячись з новинами чи відповідаючи
на повідомлення. На це зразу ж відреагували виробники меблів, які внесли
відповідні зміни у дизайн і запропонували
роботи з комп’ютером. А лікарі

ліжка, що прилаштовані для

вважають, що нова звичка може мати

наслідком досить серйозні втрати у стані здоров’я [5].
Покоління Z. Роки народження – 2003-2023. За зрозумілими причинами
поки що немає можливості перерахувати усі значні соціальні події, що
вплинули й вплинуть на представників цього покоління. Але вже зрозуміло.
Що серед них – поява технічних засобів нового покоління (ефект 3D-5D,
Ipon, IPad), досягнення біоінженерії; поширення ігрових технологій й

42

посилення впливу реклами; гучні політичні скандали й розчарування у владі;
вперше президентом США обраний афроамериканець; суттєве зростання
кількості людей похилого віку; ознакою великих міст стає полінаціональність
й полікультурність [6].
На практиці теоретичні положення та висновки теорії поколінь першими
розпочали враховувати спеціалісти з управління персоналу та маркетингу.
Ринок праці також реагував на запити нових працівників, відпрацьовував
форми і методи управління ними. Нові товари та види послуг з’являлись та
рекламувались з урахуванням базових цінностей представників нових
поколінь, що вступали в життя. Наприклад, успіх торгової фірми IКЕА,
наразі відомої у багатьох країнах світу, ґрунтується на тому, що за основу
обрано концепцію зручності та індивідуальності, тобто провідних цінностей
покоління Х. Його представники здатні платити гроші за продукт, що
задовольняє їхнім особистим вподобанням та запитам.
На відміну від покоління бебі-бумерів, які мають терпіння шукати
дешевший товар, тривало лікуватися, представники поколінь Х та Y віддають
перевагу торговим центрам, що розташовані неподалік від місця проживання
чи роботи, навчання, де можна купити усі необхідні їм речі, включаючи
дорогі ліки миттєвої дії. Вони готові до витрат грошей, але не часу. Якщо
покоління Х захоплювалося кухнями швидкої їжі на кшталт “Макдоналдса”,
то покоління Y рахує калорії і віддає перевагу японським ресторанам і
вегетаріанським стравам [7].
Покоління “Навіщо?”, ‘Next” на роботі й у житті. Представники
різних поколінь і когорт демонструють відмінності у поведінці на робочих
місцях. Так, когорту підлітків та молоді, які народилися між 1981 та 1993
роками, деякі наслідники називають «поколінням «Навіщо?» («Why?»).
За результатами дослідження, яке здійснювала у різних країнах, включаючи
Австралію, Німеччину, США, компанія «Deloitte» – одна з найвідоміших
міжнародних компаній, яка займається трудовими ресурсами, – покоління
«Навіщо?» формулює і шукає відповіді на запитання, що не виникали у їх
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попередників, а саме: “Навіщо працювати?, “Навіщо накопичувати гроші,
якщо можна не накопичувати?”, “Навіщо вибудовувати кар’єру, якщо у житті
є маса цікавого?”. На відміну від покоління бебі-бумерів, покоління
“Навіщо?” зовсім не налаштовано на жертви в ім’я роботи. Цьому є
пояснення: демографічна криза, зниження питомої ваги молодих, особливо у
країнах європейського Заходу дозволяє юнакам та дівчатам орієнтуватися не
просто на роботу, а на цікаву роботу, що має супроводом комфортні умови,
просування по кар’єрній драбині. Покоління “Навіщо?” бажає отримати всі
задоволення життя “тут і зараз”. Молодь зовсім не вважає, що навчання,
робота мають бути основним життєвим пріоритетом.
Представники нового покоління добре працюють у команді, вони
вміють гарно спілкуватися, полюбляють ситуації, що пов’язані з викликами,
але

їм

бракує

суто

професійних

навичок,

витриманості,

терпіння,

наполегливості. В них, як правило, сформоване почуття власної гідності, і
вони цінують повагу до себе у вигляді гнучкого офісного розпису (розкладу
або гнучкого графіку роботи) чи відсутності (суворої регламентації стилю
робочого одягу) суворих правил стосовно манери одягання в офісі.
Існує і ще одна узагальнююча назва для представників нових поколінь –
“покоління “Наступні” (Next). Нова генерація студентів — представників
покоління Next – демонструють постмодерністський тип поведінки,
споживацьке відношення до навчання, цілу низку особистісних та соціальних
відмінностей, змушуючи працівників освіти, абсолютна більшість яких є
представниками інших поколінь, відчувати себе “у глухому куті”. На думку
викладачів, студенти покоління Next дуже мало часу проводять за
підручниками, часто запізнюються на заняття, незважаючи на високі оцінки у
шкільних атестатах. Вони мають низькі показники громадської активності,
незважаючи на те, що впродовж шкільних років брали активну участь у
позакласній роботі.
Однією з базових цінностей епохи постмодерну є індивідуалізм,
пріоритетами якого є важливість власного досвіду, власної думки та
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схильність до песимізму. Наразі особиста думка та споживацький інтерес
переважають науку і релігію, впливаючи на характер рішень, що
приймаються. Представники покоління Next не налаштовані на щоденну
кропітку працю, хочуть отримати результат без напруження. Багато із них
зосереджені тільки на власних інтересах. Егоїзм, невміння керувати своїми
бажаннями,

неспроможність

планувати

майбутнє,

мають

наслідками

ексцентричну поведінку, потяг до “екстріму”, небезпечне експериментування
з своїми і чужими почуттями, здоров’ям, нездатність до налагодження
міцних і довготривалих стосунків, моральну інфляцію, цинізм, життєву
короткозорість.
Представникам покоління “Next” відомо з подій власного досвіду про
небезпечність сучасного світу. В ньому існують стихійні лиха, катастрофи,
аварії, злочинність, тероризм, різні форми насильства, смертельні хвороби.
Вони цінують безпеку, але, як правило, не готові нести відповідальність за
неї. Деякі з них взагалі обрали своєю позицією інфантильність чи підкорення
долі, випадку, що вирішують більше, ніж власні зусилля.
Покоління “Next” зовсім не монстри, а “діти свого часу”. Радикальні
зміни у сім’ї, яка була й залишається головним інститутом соціалізації,
безперечно, вплинули на них. Праця жінок, з одного боку, забезпечила
зростання матеріального добробуту сімей і дітей, але з іншого, – мала
наслідком збільшення кількості розлучень, посиленням впливу закладів
освіти, середовища ровесників, телебачення, масової культури на процес
соціалізації

дитини,

включаючи

відторгнення

підлітків

від

системи

суспільних цінностей минулого.
Серед складових постмодерністського ставлення до життя Хау і Страус
виокремили досить високий рівень у порівнянні з минулими роками
взаєморозуміння дітей з батьками, значно активнішу роль батьків у
вирішенні життєво важливих питань, серед яких вибір освіти та професії,
пошук першого робочого місця, формування найближчого оточення і навіть
виконання навчальних завдань, вирішення чисельних побутових проблем. Не
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тільки школярам, а й студентам батьки все ще допомагають готувати курсові,
складати іспити, що має свої пояснення. Покоління “Next” – це бажані, цінні,
іноді любимі понад усе діти; для них характерна висока самооцінка. На
відміну від своїх ровесників у минулому вони вміють користуватися
цифровими технологіями, їх світ заповнений інформацією; пошуки любові і
дружби іноді також розгортаються саме (лише) в режимі on-line.
Ознакою постмодерну стало збільшення і навіть перевага серед
успішних школярок, студентства дівчат. Ще однією рисою постмодерну є
падіння довіри до авторитетів та традиційних джерел знань, що обумовлено
сукупністю багатьох факторів.
Представники нового покоління вразливі до стресів, не мають достатніх
соціальних навичок, щоб подолати такі стресові стани як стан агресії [8].
Всесвітнє дослідження цінностей (WVS – World Values Survey), яке вже
понад 10-років здійснюється за єдиною методикою у 190 країнах світу,
засвідчило, що, незважаючи на суттєві відмінності різних країн, заявляє про
себе нова тенденція: для кожної нової вікової когорти все більшого значення
набувають цінності самовираження та якість життя, а цінності релігії, нації
втрачають

свій

вплив.

Наслідком

зростання

значення

секулярно-

раціональних цінностей у більш молодих за віком когорт населення є не
тільки те, що вони не залучені до діяльності релігійних конфесій, але й те, що
молоді

не

поважають

владу,

не

готові

до

наполегливої

праці,

відповідальності за свої вчинки [9].
З огляду на те, що наразі представники покоління Х та Y/ покоління
“Next” самі набули чи набуватимуть у найближчому майбутньому статус
батьків, стає зрозуміло, що їхнє батьківство має і матиме суперечливий
характер. Позитивним є те, серед матерів та батьків – освічені молоді люди з
сформованим почуттям власної гідності, які

вміють розшукувати

інформацію за допомогою сучасних інформаційних технологій,

цінують

модель демократичних сімейних стосунків. Одночасно для молодих батьків,
які є представникам цього покоління,

самообмеження – складна річ. Вони,
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як правило, не здатні поступитися своїми інтересами заради інтересів іншого
члена сім’ї, навіть якщо мова йде про власну дитину. Егоїзм, звичка до
комфортних умов життя часто обертаються нездатністю до виконання
побутових рутинних сімейних обов’язків, тривалих самообмежень у
розвагах, дозвіллі, до пошуку компромісів, конструктивних вирішень у
конфліктних ситуаціях, побудови стосунків з новими родичами тощо.
Під час проведення Левада-Центром національного опитування у Росії у
травні 2007 р. на запитання: “Що найважливіше у молодості?” 44% дорослих
відповіли: “ Створити сім’ю та народити дітей”. А відповіді 18-24-річних
(представників

покоління

Y)

суттєво

відрізнялися:

56 %

вважали

найголовнішим зробити кар’єру, тільки 25% – створити сім’ю, народити
дітей. Більш молоді чоловіки-москвичі запропонували свою відповідь:
“пожити у власне задоволення”. Дослідження трансформації цілей та
мотивації навчання серед старшокласників Москви, що здійснювалося з
середини 1990-х років до 2002 р. засвідчило низку відмінностей, що можуть
слугувати ілюстраціями до теорії поколінь. Зокрема, було встановлено, що:
а) цінність знань як таких та ідеалів зменшилася у бік більш приватних
цінностей на кшталт “людина має бути здатною забезпечити своє
благополуччя” чи “людина, яка може досягати своєї мети” [10].
З огляду на те, що наразі представники покоління Neхt, покоління Y вже
заявляють про себе як фахівці і як батьки, система освіти має враховувати
їхні характерні риси, без чого розраховувати на побудову партнерства буде
проблематично.
Висновки:
1. Проблеми батьківства мають глобальний характер і обумовлені
особливостями соціально-економічного життя, від реальних обставин буття
людини. Новими термінами, що вже увійшли в педагогіку й дозволяють
схарактеризувати феномени “нового батьківства” є поняття “усвідомлене” і
“відповідальне батьківство”, дискусії що до змісту яких тривають.
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2. Варто взяти до уваги, що особливу цінність для системи освіти мають
батьки, яких французькі соціологи називають “стратегічними батьками” і
для яких характерні наявність ресурсів (освіченість, час, фінансова
спроможність, лідерські якості), усвідомлене ставлення до своїх дітей.
Зацікавленість у створенні найкращих умов для власної дитини обумовлює
ініціативність, активність цих батьків у змінах на краще на локальному й
національному рівнях.
3. Для оцінки потенційного та реального батьківського впливу треба
врахувати множину автономних факторів, серед яких стать, вік дитини, її
найближче оточення, соціальне походження, матеріальні статки та освіта
батьків, конкретний соціальний контекст “поточного моменту”. Варто
враховувати, що батьківські практики й ставлення до дітей мають органічний
зв’язок із культурою, власним минулим досвідом батьків. Отже, має місце
успадкування життєвих цінностей і ставлень до сімейних відносин від
покоління до покоління.
4. Враховуючи, що соціально-професійна стратифікація батьків суттєво
впливає на цінності нащадків,

педагогічні стратегії виховання мають

розроблятися та здійснюватися з урахуванням особливостей впливу системи
сімейних цінностей представників різних соціальних класів

на процес

формування особистості дитини. Варто враховувати існування розбіжностей
у силі впливу батьківських та материнських цінностей та вплив дитячих
цінностей на батьківські цінності, особливо на цінності матерів. Матері та
батьки, які є представниками середнього класу, налаштовані на співпрацю
з навчальним закладом, і цією готовністю варто скористатися, щоб створити
«приклади для наслідування» для усіх інших батьків.
5. Теорія поколінь, у якій об’єднані історичний, соціальний і аксіологічний
підходи, має значення для педагогіки, тому що дозволяє визначити
соціально-психологічний портрет сучасної молоді, яка наразі вже стає й
ставатиме батьками. Нові покоління мають свої сильні й слабкі сторони.
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Завдання закладів освіти полягають у тому, щоб врахувати

особливості

«нових батьків» при визначенні стратегій, спрямованих на взаємодію і
стосунки з ними.

Запитання для перевірки:
1. ЯКИЙ

ЗМІСТ ПОНЯТЬ

“БАТЬКІВСЬКА

КОМПЕТЕНТНІСТЬ”,

“УСВІДОМЛЕНЕ

БАТЬКІВСТВО”? З ЯКИМИ ПОНЯТТЯМИ КОРЕЛЮЮТЬ ЗАПРОПОНОВАНІ ТЕРМІНИ?

2. ЧИ

МОЖЕТЕ

ВИ

НАВЕСТИ

ПРИКЛАДИ СИТУАЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОГО І

УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА?

3. ЯКИХ
БАТЬКАМИ?

БАТЬКІВ ФРАНЦУЗЬКІ СОЦІОЛОГИ ВВАЖАЮТЬ

ЧИ

МОЖЕТЕ

ВИ

‘СТРАТЕГІЧНИМИ’

НАВЕСТИ ВЛАСНИЙ ПРИКЛАД

“CТРАТЕГІЧНИХ

БАТЬКІВ”?

4. ЯКИМИ Є ЦІННОСТІ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ БАТЬКІВСТВА ПРЕДСТАВНИКІВ
СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ, ЩО ЇХ ВИЯВИВ У СВОЇХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МЕЛВІН КОН?

5. З

ОГЛЯДУ НА ТЕОРІЮ ПОКОЛІНЬ, ЯКІ РИСИ ВЛАСТИВІ БАТЬКАМ-

ПРЕДСТАВНИКАМ ПОКОЛІННЯ

Y? ЩО

ЇХ ВІДРІЗНЯЄ ВІД ПОПЕРЕДНІХ ПОКОЛІНЬ

БАТЬКІВ?
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3. ШКОЛА І БАТЬКИ: ПОШУК ШЛЯХІВ ДО ПАРТНЕРСТВА

3.1. ПРОГРАМИ ДЛЯ БАТЬКІВ: УКРАЇНА
Безперечно, що для успішного виконання своєї виховної функції у
нових і дуже не простих умовах держава і суспільство мають забезпечити не
тільки матеріальну, але й соціальну, зокрема, інформаційну, психологопедагогічну

підтримку сімей з урахуванням особливостей і актуальності

проблем різних категорій батьків.
Починаючи з початку нового тисячоліття, спостерігається відновлення
журналів для батьків, у великих містах з’явилися різноманітні агенції, що
пропонують досить широкий спектр тренінгів для батьків та дітей. Створено
вже й низку батьківських порталів і веб-сайтів, частина з яких фінансово
підтримується як частина маркетингових стратегій певних бізнес-структур.
Урізноманітнилася мережа неурядових батьківських організацій, сімейних
центрів та клубів різного підпорядкування. На національному рівні щорічно
відзначається День сім’ї, День Матері.

За прикладом західних країн у

переліку свят з’явився День батька.
З огляду на прийняття нового стандарту початкової освіти, передусім, у
великих містах, з’явилися центри, що запропонували освітні послуги з
підготовки дитини до школи. Активізували свою роботу з батьками
майбутніх першокласників й загальноосвітні заклади. Так, в Оболонському,
Деснянському, Шевченківському районах м. Києва діють батьківські школи
для
бабусі,

батьків, але, незважаючи на назву, серед їхніх учасників присутні
дідусі

майбутніх

першокласників

(http://www.guon.kiev.ua/files/pershiy_krok.pdf). Для поінформування батьків
використовуються й сайти органів управління освіти., поширюється практика
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підготовки спеціальних довідників, інформаційних випусків, що присвячено
підготовці до школи.

Новими

формами роботи з сім’єю стали фестивалі усвідомленого

батьківства. Створена у перші роки незалежності мережа державних центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за роки існування накопичила
перший досвід організації соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у
складних життєвих обставинах, а також з прийомними сім’ями і дитячими
будинками сімейного типу.

Створено мережу закладів соціального

спрямування, серед яких й Центри матері і дитини, у яких певний термін
можуть перебувати вагітні жінки і жінки з дітьми від народження до трьох
років, якщо існує ризик відмови від дитини.
Важливим компонентом у системі батьківської підтримки стають
навчальні та просвітницькі програми для батьків, що зростають кількісно та
якісно. За своїм походженням багато з них не успадковані від радянських
часів, а

базуються на зарубіжному досвіді, де економічна та соціальна

корисність таких програм

загальновизнана й доведена спеціальними

дослідженнями.
Так,

інвестиції у підтримку сім’ї, її благополуччя

у США

вважаються вигідними інвестиціями, тому що забезпечують “економію на
злочин”: за підрахунками фахівців, 1 долар, що вкладено в освіту та
культуру, зберігає 10 доларів, які не треба витрачати на посилення силових
структур, утримання закладів корекції поведінки – тюрем та колоній, –
вартісних програм реабілітації нарко- та алкозалежних.
Починаючи з 90-х років ХХ ст., на зміну традиційним за радянські часи
“батьківським університетам” у школах чи паралельно з ними, передусім, у
великих містах України набувають розвитку програми для вагітних.

Їх

відмінність полягає у тому, що до участі залучаються не тільки жінки, але й
партнери-чоловіки, а

особливий наголос робиться на важливості для

розвитку особистості вікового етапу від 0 до 3-х років. Чисельні національні
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та міжнародні дослідження надавали і надають все нові аргументи про
важливість останнього. Не секрет, що більшість таких програм, що наразі
поширилися на усі регіони України, є новим видом платних освітніх послуг.
Вік від 0 до 3-х – це період, коли дитина більше за все залежить від
безпечних умов, відповідального ставлення з боку інших – дорослих, братів
та сестер, ровесників. Саме цей етап є важливим для забезпечення
виживання, емоційного розвитку, соціальної інтеграції і, що дуже важливо,
розумового розвитку

Доведено, що участь дитини у якісних програмах

виховання та освіти дітей може позитивно змінити траекторію її розвитку.
Здоров’я, харчування та освіта – ось три складові, які забезпечують сталі
поліпшення і мають оцінюватися як інвестиції у людський капітал [1, С.125128 ].

Зовсім

не випадковість, що

у багатьох країнах вже визнано

важливість забезпечення підтримки, передусім, батькам, які мають дітей
віком від 0 до 3-х років через поширення різноманітних програм навчання,
отримання практичних навичок поводження з дитиною, догляду за нею саме
для зазначеної

категорії батьків. Для сімей, які знаходяться у ризику,

знаходить широке застосування програми щотижневого відвідання на дому,
які дозволяють забезпечувати постійний моніторинг ситуації та впливають на
її поліпшення, але з економічної точки зору є найбільш вартісними. Ще
однією формою підтримки, що поширюється у різних країнах, є створення
груп батьків, які мають дітей одного віку, чи спільні інтереси або проблему,
– так звані групи взаємодопомоги.
закінчення

Як свідчить досвід, навіть після

організаційної та фінансової підтримки з боку державних чи

бізнесових структур, благодійних фондів такі групи можуть успішно
існувати на принципах самоорганізації та самофінансування [2/17, С. 187188].
Доцільно відзначити, що серед численних завдань, які вирішують
сучасні програми
завдання подолання

дошкільного виховання для дітей та дорослих, є й
застарілих гендерних стереотипів. Наприклад,

Франції, Швеції вихователів та батьків вчать використовути

у

гендерно-
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нейтральні іграшки та ігри (креативні ігри, кубики), уникаючи зброї,
мініатюрних солдатиків, кукол Барбі

[3]. Залученню чоловіків до участі у

программах для батьків сприяють також зміни уявлень про чоловічі та
жіночі ролі у процесі виховання та догляді за дитиною.
Принцип

партнерства

складових успіху

вихователів

та батьків

став

однією з

програми «Крок за кроком», що набула поширення у

багатьох країнах, включаючи Україну. У бідних кварталах Франції існує
практика

обрання посередників з числа авторитетних

представників

територіальних громад, які допомагають освітнім закладам у спілкуванні з
сім’ями «групи ризику». Окрім того для підготовки дітей з цих сімей до
перебування

у дошкільних закладах (ecole maternel) використовуються

структурована діяльність та ігри. Цей досвід набуває поширення й в Україні
у діяльності вуличних ігротек.

Батьків, які за своїм походженням

є

представниками сімей з низьким рівнем достатків та освіти, вчать, як
поводитися з дітьми, проводжати та зустрічати їх з дитячого садку, бавитися
з ними, які книжки читати, чим годувати, щоб не зашкодити здоров’ю
(Neuman and Peer, 2002). Таким чином, зусилля громади концентруються на
тому, щоб зберегти біологічну сім’ю дитини, посилити її вихований
потенціал, що значно ефективніше за наслідками й дешевше за вартістю, ніж
утримання спеціальних інституцій чи фінансування прийомних сімей.
Як вже було наголошено у Розділі 1 однією з особливих ознак
останніх двох десятиліть став розвиток в Україні прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу.

Держава почала делегувати їм

повноваження

щодо забезпечення гідного розвитку та виховання дітей, які з певних причин
опинилися без батьківської опіки та піклування. Cтатистичні дані, що було
наведено, засвідчили свідчать не тільки про стрімку динаміку розвитку
форм сімейного виховання дитини, але й про актуалізації потреби у
спеціальному

навчанні, успішне проходження якого є однією з вимог,

зафіксованих чинним законодавством і гарантією, забезпечення дитинісироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, належних догляду і
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умов для розвитку особистості. З 2008 р. обов’язкова підготовка для опікунів
набула характер правової норми. Зарубіжний досвід переконливо доводить,
що саме ретельно проведене якісне навчання сприяє забезпеченню
кваліфікованого

догляду

за

дітьми-сиротами,

попереджає

невдачі

прийомних батьків у вирішенні проблемних ситуацій, знижує ризик
можливих відмов прийомної сім’ї від дитини чи протесту дитини проти
подальшого перебування у сім’ї. Зважуючи на це, SOS-кіндердоф – потужна
міжнародна неурядова організація, яка впродовж 50-ти років відома у світі як
ініціатор створення «дитячих містечок», – при підготовці матеріввиховательок використовує курс педагогіки та психології в обсязі 440 годин
[5/20].
Навчання прийомних батьків, батьків-вихователів дитячих будинків
сімейного типу, опікунів в Україні на відміну від усіх країн пострадянського
простору здійснюється центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, і
ця діяльність перетворюється на окремий напрям діяльності. Якщо у 2007 році
377 осіб та 909 сімей отримали рекомендацію центрів СССДМ щодо
можливості створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу,
то у 2008 р. ці показники зросли в 1.5 рази [6/21]. У 2009 р. було підготовлено
836 кандидатів в прийомні батьки та батьки-вихователі, окрім того розвинули
свій виховний потенціал 1222 прийомних батьків, 291 батьків-вихователів, що
майже втричі більше, ніж у попередньому, 2008 р. Вперше було здійснено
навчання 1042 кандидатів в опікуни та піклувальники [7/22].
Наразі в Україні затверджено два національні стандарти програм
підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі. Обидві вони
базуються на кращому міжнародному досвіді. Спільним для обох програм є
зміст: вони спрямовані на знайомство з законодавчими та нормативними
документами, якими регулюється діяльність сімейних форм виховання;
соціально-психологічними

та

віковими

особливостями

закономірностями та особливостями процесу їх виховання;

дітей-сиріт;
принципам
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взаємодії

прийомних

батьків

та

батьків-вихователів

з

соціальними

працівниками та інш. Основне завдання навчання на етапі підготовки
кандидатів у прийомні батьки полягає у тому, щоб допомогти
що

усвідомити,

виховання дитини, яка зазнала життєвих втрат, – це важка та

відповідальна робота, у якій недостатньо тільки одного бажання. Важливо
підготувати людей до реалій прийомного виховання, включаючи не тільки
його позитивні, але й проблемні сторони.
Відмінності програм у тому, що вони суттєво відрізняються за обсягом (І
-а програма -38 год.; П програма - 60 академічних годин), методологічними
підходами, методичним забезпеченням, джерелами фінансування на етапі
розробки та апробації.

Якщо першу програму за рахунок бюджетного

фінансування готували науковці з Інституту розвитку сім’ї та молоді, який був
структурним підрозділом Мінсім’ямолодьспорту, то другу підготовлено
неурядовою організацією – Християнським дитячим фондом (нова назва –
Український фонд «Благополуччя дітей) за підтримки проекту технічної
допомоги Уряду Королівства Нідерландів.

Згідно із нормативом, обидві

програми можуть здійснювати фахівці, які пройшли відповідну підготовку й
отримали сертифікати.
У 2007 р. до обов’язкових (імперативних) програм для батьків додалася
ще одна: «Програма розвитку виховного потенціалу прийомних батьків та
батьків-вихователів». Зауважимо, що за своєю сутністю

мова йшла про

програму підвищення кваліфікації, але згідно з чинним законодавством
використання терміну «підвищення кваліфікації» стосовно прийомних батьків
не передбачено. Саме з огляду на це програма дістала іншої назви. На підставі
підписаної між Державною соціальною службою для сім’ї дітей та молоді і
Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих угоди про співробітництво
впродовж

2008 р.

було

підготовлено науково-методичне забезпечення

програми і відбулося навчання регіональних координаторів.
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Ще однією імперативною програмою стала

«Програма підготовки

кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі щодо виховання ВІЛінфікованих дітей», що отримала схвалення Міністерства охорони здоров’я, та
липні 2007 р. була затверджена відповідним наказом Міністерством у справах
сім’ї, молоді і спорту.
Впродовж останніх трьох років в українському суспільстві зросла
чисельність сімей, які усиновили дитину. Якщо у 2004 р. 1492 дітей було
усиновлено громадянами України, то станом на 31.12.2009 р.

2381 дитини

набули нових батьків [6/23]. Наразі ця категорія батьків може навчатися
лише за бажанням, що пов’язано, передусім, законодавчо закріпленою
нормою «тайни усиновлення». Вже розроблено й апробовано на практиці
перші програми для цієї категорії батьків, але існує нагальна потреба й
існують реальні шанси, що для усиновлювачів спеціальна підготовка стане
обов’язковою. Участь у спеціалізованій

навчальній програмі

сприятиме

уникненню помилок, вартість яких може бути занадто високою, передусім,
для дитини, яка вже зазнала травм, ставши жертвою певних життєвих
обставин. На наш погляд, актуальність

надання статусу імперативності

програмам навчання для усиновлювачів посилююється, зважуючи на те, що
на відміну від прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, для
сімей усиновлювачів не передбачено постійного соціального супроводження
з боку фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. На
практиці це означає підвищення ризиків не тільки для батьків, які можуть не
впоратися з певними ситуаціями самостійно, але й для дітей у випадках,
коли

мова йде про різні форми насильства,

нехтування виконанням

батьківських обов’язків.
Як відомо, у міжнародній практиці існують імперативні примусові
програми. Наприклад, у США, країнах Західної Європи на підставі
встановлення фактів жорстокого поводження батьків з дітьми чи ризику
такої поведінки

постановою ювенального суду

участь у відповідних програмах.

може бути «приписана»
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Важливою подією для України стала поява у 2008 р. першої програми,
що зорієнтована на цільову групу батьків з сімей, які опинилися у складних
життєвих ситуаціях, і мала за мету попередження бездоглядності та
безпритульності, жорсткого поводження з дитиною, розвиток виховного
потенціалу сім’ї. Мова йде про програму «Батьківство в радість» що була
розроблена у 1983 р. батьками–психологами Міналі Сакс (Minalee Saks),
Елен Гаймен (Ellen Hyman), Ліндою Рейллі (Linda Reilly), Юватою Руш
(Juvata Rusch). Автори прагнули створити програму навчання, передусім, для
тих батьків, у яких у дитинстві був відсутній особистий досвід зростання в
атмосфері любові та поваги і які своє батьківство сприймали як проблему.
Вже понад 20 років програма з успіхом впроваджується у 36 штатах
Америки, а також у Румунії, базуючись на повазі до батьків, наданні їм
підтримки у зовсім не простій справі – вихованні дітей. Тренінговий курс не
просто декларує, а вчить батьків бачити в дитині особистість, цінувати її,
зростати разом з нею, сприяти створенню найкращих можливостей для її
стабільного та гармонійного розвитку, залучаючи як можливості сім’ї, так і
оточуючого середовища. Після успішного впровадження у 3-х пілотних
регіонах України (Дніпропетровська. Черкаська, Київська обл.) програма
отримала рекомендацію до впровадження Державної соціальної служби для
сім’ї, дітей та молоді, Інституту розвитку сім’ї та молоді, Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України [24]. Цілком
закономірно, що треніговий курс, призначений батькам, які мають дітей від
народження до шести років. Вже відзначалося, що саме у цей період
формується ставлення батьків до своїх обов’язків,

саме на цьому етапі

закладаються основи характеру, світосприйняття, інтелектуального розвитку
особистості дитини.
Серед теоретичних і методологічних підходів до процесу виховання,
що презентовані у «Батьківстві в радість», є ті, які можна вважати новими
для України. Наприклад, на початку, у першому модулі, наголошується
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на піклуванні батьків про самих себе, що забезпечує краще піклування
дитині.
Кожен із 12-ти модулів української версії програми, авторамиукладачами

якої

стали

доктори

педагогічних

наук,

професори

Г.М.Лактіонова і І.Д. Звєрєва, ґрунтуючись на сучасних наукових концепціях та підходах, зорієнтований на відпрацювання певних навичок.
Серед

них

найголовнішими

є навички

спілкування,

застосування

нефізичних методів дотримання дисципліни, використання прийомів,
технік управління своїм станом та поведінкою. Батьки отримують
конкретні рекомендації та настанови щодо слів, які рекомендується
промовляти; прийомів, які варто застосовувати у певних життєвих
ситуаціях.

У курсі використовуються різноманітні методики. Важливу

роль відіграють навчальні відео матеріали.
У 2009 р. було підготовлено виправлене та доповнене друге видання
посібника для тренера. Відбулися також дводенні семінари для фахівців з усіх
регіонів України, які висловили бажання впроваджувати зазначену програму на
своїх територіях.
У 2-му виданні [7/25] термін «батьківська компетентність» вже
знайшов відображення не тільки у тексті тренінгу, але й його назві: «тренінг
з формування батьківської компетентності», а його мета була сформульована
як підвищення рівня компетентності батьків у догляді, вихованні та розвитку
дітей, сприяння поширенню засад усвідомленого батьківства.
Доцільно зауважити, що даний тренінговий курс може бути у нагоді
будь-яким батькам, які хочуть покращити своє розуміння проблем розвитку
та виховання дітей. Тренінговий курс «Батьківство в радість» у 2009
р.отримав рекомендацію до впровадження Державної служби для сім’ї, дітей
та молоді. Його активно використовують у Київській, Луганській областях.
У 2013 р. Програма РАСТ, що розпочала свою діяльність в Україні, дійшла
до висновку про доцільність використання тренінгового курсу «Батьківство
в радість» для роботи з жінками, які мають ризик чи проблему наркотичної
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залежності. Було підготовлено 18 тренерів з 5 регіонів України (м.Київ,
Одеса, Чернігів,Дніпропетровськ, Черкаси), що вже розпочали чи мають
найближчим часом розпочати впровадження програми..
Не можна залишити поза увагою ще одну програму для категорії
батьків, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, робота над якою
триває. Мається на увазі програма навчання для матерів-клієнток центрів
матері

та

дитини.

Ініціатором

створення

такої

програми

стало

Представництво благодійної організації «Надія та житло – дітям» України»
[8/26]. Було

підготовлено

методичний посібник з модулем тренінгової

програми для спеціалістів

соціальних служб, представників неурядових

організацій, але у подальшій перспективі, можливо, з’явиться ще одна
програма, на яку існує державний запит.
Як свідчить статистика, значна частина жінок, які користуюються
послугами центрів, – це вихованки шкіл-інтернаців, представниці сімей, які
часто успадковують «складні життєві обставини». Як правило, вони погано
чи зовсім не обізнані з основами збереження репродуктивного здоров’я,
здорового способу життя. Значна частина з цих, переважно, молодих жінок
палять, у деяких є у минулому досвід зловживання алкоголем, використання
наркотичних речовин.

Цілком зрозуміло, що термін перебування у центрі

має використовуватися не тільки для «забезпечення даху над головою матері
і дитини», але сприяти формуванню тривалих позитивних стосунків матері і
дитини, налаштувати жінку на виконання ролі матері, сприяти запобіганню
у наступному небажаної вагітності, захворювань, що передаються статевим
шляхом, сформувати почуття власної відповідальності за себе та народжену
дитину.
Певна річ, що перераховані програми не вичерпують перелік вже
існуючих программ, але, зважуючи

на їх інноваційність та соціальне

значення, ми акцентували увагу саме на них.
Додамо,

що навчання батьків

вимагає

відповідної підготовки

фахівців, а також внесення змін у підготовку педагогічних кадрів, успішна
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професійна діяльність яких у сучасних умовах неможлива без партнерства з
батьками.
Аргументом на захист висловленої думки, зокрема, є протест низки
громадських батьківських організацій, що входять до складу Всеукраїнського
батьківського руху,

проти програм «Профілактика ризикованої поведінки.

Школа проти СНІДу» та подібних до неї, впровадження яких розпочалося в
УкраїніСлід взяти до уваги й той факт, що впродовж останніх 30-ти років
стратегії

статевого виховання школярів

стають

предметом запеклих

дискусій та протистояння захисників традиційних культурних цінностей та
представників

ліберальних світоглядних позицій й

у США. Причому,

починаючи від Уряду Рейгана, з початку 90-х років минулого століття,
кардинально змінюються

засоби боротьби з підлітковою вагітністю,

поширенням СНІДу та інших захворювань, що передаються статевим
шляхом: фінансової підтримки з боку держави набувають освітні та
просвітницькі програми, що, передусім,
протизаплідних

засобів,

а

заохочують

навчають не використанню
«чистоту

самодисципліни»

–

стриманість та цнотливість до шлюбу. Кількість вчителів та медсестер, які
залучені до цієї діяльності, значно зросло. Залишається відкритим питання
про ефективність
змінюватиметься,

обраної стратегії, яка, можливо, у найближчі роки
стаючи

комплексною.

дослідження, одним з яких було дослідження

Масштабні

національні

Інституту проблем міста

(Урбан Інститутом) передбачало вивчення, передусім, думки батьків
стосовно результативності програм, які використовуються та вивчення їх
потреб та побажань щодо вдосконалення змісту та методичних засад
означених програм.
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3.2. Орієнтир на діалог з батьками: Росія
Російські дослідники проблеми стосунків сім’ї і школи, характеризуючи
поточну ситуацію, відмічають дві протилежні тенденції. З одного боку,
зросла потреба у взаємодії двох провідних інститутів соціалізації, об’єднання
і координація їхніх зусиль у справі навчання і виховання; почала
формуватися

державно-суспільна система управління школою, яка

передбачає активне залучення батьків,

посилився їх контроль за

результатами учбово-виховного процесу; за ініціативою та при підтриці
батьків виникають нові освітні заклади, з’явилися досить потужні
батьківські організації та об’єднання на

національному та регіональних

рівнях. Але, з іншого боку, між батьками і системою освіти існує
відчуждення, що не вдається подолати; частина батьків обіймають позицію
«замовників освітніх послуг», скидаючи з себе відподальність за виховання
дитини [1]. Створення Всеросійської неурядовое організації “Батьківський
Всеросійський опір” у лютому 2013 р., що ставить перед собою завдання
захисту традиційних сімейних цінностей, протистояння ювенальній юстиції і
руйнуванню освіти [2],

є, певною мірою,

проявом відчудження батьків

від системи освіти, а також системи влади. Наразі відбувається формування
ще

однієї

загальноросійської

батьківської

організації

“Національна

батьківська асоціація соціальної підтримки сім’ї і захисту сімейних
цінностей”.
. У Росії впродовж останніх років батьки заявляли про свою незгоду
із змістом шкільних програм профілактики СHІДу, статевого виховання,
розробниками яких були Кризовий центр для постраждалих від сексуального
насильства

м.

Стемформ

(Конентикут,

США),

Шведська

Асоціація

сексуальної освіти (ШАСО), проекти «Хоуп», «Глобус», «Стріт Кідз
Інтернешнл»(SKI), «СНІД Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West, AFEW),
інш. Так, у 2005 р. 6 тис.батьків м. Єкатиренбург підписали звернення про
заборону у школах програми навчання здорового способу життя Центру
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психолого-медико-соціального супроводження «Холіс». Батьки ініціювали
здійснення не тільки педагогічної експертизи посібників та відеоматеріалів,
але й оцінки вказаної програми фахівцями Центру соціальної та судової
психіатрі ім. В.П.Сербського, Академії держслужби при президенті
Російської

Федерації,

Національного

наукового

центру

наркології

Міністерства охорони здоров’я. Результатом батьківської непокори стало те,
що у 1997 р. програми «Холісу» були призупинені. У відповідному рішенні
Колегії Міністерства освіти РФ було наголошено на тому, що проект
«Статеве виховання російських школярів» та його результатів потребує
серйозної наукової та суспільної оцінки і не повинні створювати протиріччя з
національними традиціями [27]. Саме російський досвід було використано
українськими батьками, які стали ініціаторами та активістами практично
першої в історії незалежної України акції «батьківської непокори» [28].
Наразі за ініціативою батьківських організацій, передусім, православного
спрямування, не тільки організуються

конференції,

круглі столи,

відбувається поширення інформації, матеріалів дискусій у друкованих
виданнях, на веб-сайтах, включаючи «чорний список» авторів та посібників з
статевого виховання, але й інформацію про

розроблені альтернативні

програми профілактики ризикованої поведінки підлітків та ВІЛ/СНІДу.
Серед таких програм заслуговує на увагу програма «ЛадьЯ», що стала
результатом співпраці науковців, педагогів-практиків та представників
Російської православної церкви. Вона принципово відрізняється від програм,
які використовують так званий інформаційно-навчальний підхід, своїм
спрямуванням на формування моральних та духовних орієнтирів. Програма
діє у загальноосвітніх закладах Брянська, Іваново, Калінінграду, Нижнього
Новгороду, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Сургуту [29].
Отже, російські реалії свідчать про те. що проблема стосунків системи
освіти з батьками перетворюється на одну з провідних. До пошуків шляхів
її вирішення залучені наукові установи. Так, одна з провідних п’яти тем
Центру соціалізації, виховання і неформальногої освіти Федерального
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Інституту розвитку освіти в Росії (ФІРОР) – це “Дослідження трансформації
сім’ї і сімейних цінностей в умовах переходу до інформаційної фази розвитку
сучасного суспільства і розробка моделей взаємодії освітньої установи і
сім’ї”.

У рамках теми створено мережеві експериментальні майданчики,

якими є наукові установи, дошкільні заклади і школи [3]. Стає традиційним
проведення

Всеросійського

конкурсу «Педагогічна культура батьків:

виховуємо разом». У 2010-2011 р.р. відбувся вже ІІ-й відкритий конкурс
авторських програм, навчально-методичних посібників і

віртуальних

ресурсів, спрямованих на підвищення батьківської компетентності.

Його

метою було: просування інноваційних навчально-методичних матеріалів,
спрямованих на сприяння державної політики по зміцненню сім’ї,
підвищення батьківської компетентності, створення цілісного освітньовиховного простору для забеспечення повноцінного розвитку дітей та
підлітків, стимулювання батьків до максимально активної участі у житті
дитини, в її досягненнях у процесі навчання і творчому саморозвитку; в
створенні умов для розробки авторських програм, спеціалізованих курсах,
навчальних посібників і віртуальних ресурсів з підвищення батьківської
компететності як важливого фактору рішення освітньо-виховних завдань,
подолангні дитячої бездоглядності, безпритульності і соціального сирітства.
У конкурсі брали участь працівники освітніх установ і закладів усіх типів з
78 суб’єктів Російської Федерації. За підсумками було відзначено 101
переможця.
Як свідчать теми робіт, представлених на

конкурс, партнерство

закладів освіти з батьками відбувається за багатьма напрямами, серед яких
забезпечення здоров’я і безпеки у мережі інтернет; формування навичок
читання;

педагогічна

просвіта

батьків,

включаючи

створення

просвітницьких програм, клубів для батьків; організація морального і
патріотичного виховання; розробка та впровадження комплексних програм
співпраці школи і батьків; виховання дітей з особливими потребами [4].
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Cеред теоретичних підходів до проблеми стостунків «школа – батьки»,
набуває поширення виокремлення моделей “мережевої взаємодії”

і

“корпоративної взаємодії”. Модель ”мережева взаємодія” передбачає, що як
школа, так і сім’я самостійно здійснюють свої виховні функції,керуючись
нормами чинного законодавіства, реалізуючи свої права і виконуючи свої
обов’язки. Модель “коорперативної взаємодії” передбачає, що школа і сім’я
консолыдують своъ зусилля, виступаючи повноправними партнерами.
Обидві сторони є активними учасниками обговорень у процесі прийняття
рішень, результатом яких стає єдина виховна політика.
Принципами

побудови

партнерства,

що

визначені

соціальною

педагогікою, є : 1) принцип справедливості і узгодженості інтересів усіх
учасників; 2) принцип закріплення стосунків у законодавстві та інших
регламентуючих документах; 3) принцип відповідальності партнеріводин
перед одним; 4) принцип добровільності; 5) принцип взаємовигідності.
Враховучи визначені принципи, стосунки школи і сім’ї мають будуватися на
принципах взаємної зацікавленості, довіри, взаємодопомоги. Факторами, що
створюють бар’єри є: авторитарний стиль спілкування будь-якої з сторін;
низький рівень педагогічної культури; недовіра; зосередженість педагогів на
предметі (предметоцентризм) , їх нездатність педагогів правильно оцінити
виховні можливості сім’ї, визначити сильні сторони дитини.

Для

покращення стосунків з батьками класним керівникам важливо позбавитися
декларативної манери спілкування, урізноманітнювати форми роботи. Для
того, щоб зацікавити батьків участю у життєдіяльності школи, педагоги
мають володіти розвиненими навичками міжособистіної комунікації. Діалог
між учителем і батьками – це не стільки полеміка. cкільки з’ясування
позицій, спільний пошук шляхів вирішення проблеми, рефлексивної оцінки
досягнутих результатів. Вміння діалогічної взаємодії
професійної компететності вчителя.
педагога відкритості, прийняття

є показником

Діалогічна взаємодія потребує від

батьків такими, якими вони є, вміння
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визначення і задіяння їх сильних сторін, реальних можливостей. Стосунки
учителя і батьків не мають бути схожими на стосунки керівника і підлеглего.
Наразі школа не може диктувати батькам свої вимоги, не рахуватися з їх
думкою стосовно навчальних програм, якості освіти, компетентності
педагогів, умов шкільного життя. Важливо, щоб вчителі і батьки ставали
однодумцями, а їх

скоординовані

виховні дії

досягали найкращого з

можливих результату.
Актуальні проблеми стосунків педагогів з батьками стають темами
шкільних педагогічних нарад. Все частіше у практиці їх проведення
вчителям пропонується відповісти на три запитання: що з обговореного, на
вашу думку, було найважливішим?

Яка висловлена

думка потребує

подальшого обговорення? Чи виникла ідея, яку ви спробуєте реалізувати
після педагогічної ради? [5].
Щодо форм роботи класного керівника з сім’єю, то вони впродовж
останнього десятиліття урізноманітнюються. Основними з них є : відвідини
сім’ї за місцем проживання; листування з батьками; батьківські збори
(організаційні,

тематичні,

збори-диспути,

звітні,

загальношкільні/за

паралелями/класні, інш.); залучення батьків до діяльності шкільного
самоврядування; організація спільних дозвіллєвих подій, гуртків, секцій;
організація університету/школи педагогічних знань; лекція, конференція,
практикум; відкриті уроки; педагогічні дискусії/диспути; рольові ігри;
тренінги; індивідуальні тематичні консультації [6] (Докладніше – див. у
Додатках ___).
Слід відзначити, що

впродовж останнього десятиліття у переліку

неурядових організацій Росії завдяки ініціативі батьків з’явилися такі, чия
діяльність спрямована на допомогу певним категоріям батьків і дітей,
сприяння у дотриманні їхніх прав на освіту та розвиток. Передусім, мова йде
про організаці, які захищають права дітей з особливими потребами,
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включаючи право на освіту та розвиток, почуття власної гідності. Так,
Московський міський клуб інвалідів “Контакти-1” був одним з перших, хто
заклав

в

основу

своєї

діяльності

концепцію

Ніжегородська неурядова організація «Верас»
ініціативи, що стосуються

незалежного

життя.

впровадила батьківські

освіти дітей з особливими потребами.

Воронежська регіональна організація «Іскра надії»

підготувала брошюру

«Освіта для дітей з особливими потребами: закон, практика, довідкова
інформація», а у 2011 р. створила одноіменний психолого-педагогічний
центр для дітей. підлітків та молодих людей з проблемами психічного
розвитку. 30 організацій з різних регіонів Росії утворили Національну
коаліцію організацій інвалідів «За освіту для усіх». Основним завданням
коаліції є створення можливостей та умов особам з особливими потребами
для отримання ними освіти та сприяння впровадженню інклюзивної освіти і
Росії» [7].
Слід враховувати, що

шлях до порозуміння між закладами освіти і

батьками не завжди прямий і легкий, особливо при наявності конфлікту
інтересів. Але саме завдяки батьківським ініціативам, цілеспрямованості і
щирості батьків формується нове суспільне сприйняття існуючих соціальних
проблем, з’являються нові практики, створюються нові можливості для
освіти і виховання.
3.1. ЗАЛУЧЕНІСТЬ БАТЬКІВ ЯК УМОВА УСПІШНОСТІ СИСТЕМИ
ОСВІТИ : ДОСВІД ФРАНЦІЇ

Франція: курс на командну роботу та співробітництво з батьками.
Однією з 10-ти професійних компетентностей учителя, що визначені у 2010
р. Міністерством національної освіти Франції, є його готовність до командної
роботи та співробітництву з батьками і партнерами школи. З огляду на
зазначене наразі система

підготовки учителів намагається відреагувати на

новий суспільний запит. Особливого значення набуває співробітництво з
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батьками тоді, коли мова йде про сім’ї з групи ризику (міграція, соціальноекономічна нестабільність, низький освітній рівень, наркотична залежність,
інш.). Враховуючи, що французька система зорієнтована на попередження
неуспішності

учнів на етапі початкової школи,

у процесі підготовки

вчителів початкових класів приділяється багато уваги набуттю навичок
спілкування з батьками з метою їх активного залучення задля допомоги дітям
у виконанні домашніх завдань, засвоєнні шкільної програми, набуттю
навичок читання.

Варто акцентувати увагу на тому, що враховуються

“враховуються важкі ситуації”, коли, незважаючи на прагнення вчителя,
йому не вдається встановити діалог з батьками, що обумовлюється
психічним станом, серйозним непорозумінням, судовим процесом. Іншими
словами, партнерство не завжди є добровільним й усвідомленим. Французька
практика

передбачає

використання

можливостей

«примусового

партнерства», якщо воно збільшує шанси дитини. У процесі підготовки та
підвищення

кваліфікації

вчителів

звертається

увага

на

подолання

стигматизації стосовно сімей, які знаходяться у складних життєвих
обставинах шляхом руйнування усталених стереотипів громадської думки
щодо їхнього виховного потенціалу. Результати
досліджень слугують аргументами для
проблемної сім’ї. Так,

сучасних соціологічних

формування

у національному

нового сприйняття

дослідженні 2008 р. було

встановлено, що майже 65% сімей вважають для себе турботою проблему
освіти своїх дітей, незважаючи на відмінності у матеріальному статусі,
структурі, віці чи статі дитини. 82% батьків бажають регулярно отримувати
інформацію про успішність, а майже половина готові навчатися, щоб краще
допомагати своїм дітям засвоїти шкільну програму [8].
Звертає на себе увагу й те, що обґрунтовано не тільки потребу у
партнерстві, але й запропоновано зміст відповідальності сімей перед
школою. Виокремлені 6 рівнів відповідальності, а саме: створення
можливостей для навчання в домашніх умовах; забезпечення зв’язків зі
школою для отримання інформації про успіхи дитини у засвоєнні навчальних
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програм; участь у конкретних шкільних заходах; здійснення контролю за
роботою педагогів у сім’ї; участь у керуванні школою; співробітництво з
громадою

з

метою

поліпшення,

удосконалення

навчально-виховного

процесу, поява додаткових можливостей для освіти і розвитку дітей. Ступінь
замученості батьків у шкільне життя залежить від багатьох факторів: рівня
освіти, структури сім’ї, стилю виховання, статтю, етнічною належністю,
місцем проживання, інш. Але, без сумніву,
встановлення

та

розвитку

поважливих

спроможність вчителів до

стосунків

на

основі

довіри

стимулюють бажання батьків стати активними учасниками шкільного життя.
Деякі батьки, які не мають достатнього рівня освіти чи з інших життєвих
обставин

почувають

себе

некомпетентними

невпевненими у власних силах. Але при певній

у

шкільному

підтримці

з

житті,
боку

вчителя вони заохочуються до проведення короткотермінових заходів,
наприклад додаткових уроків читання чи поезії, а згодом стають активними
учасниками

шкільного життя, поступово

розширюючи зону своєї

відповідальності.
Проблема стосунків школи та батьків досліджується педагогами,
соціологами, психологами. На підставі результатів досліджень розробляється
та удосконалюється нормативна база.
На національному рівні існують потужні батьківські організації, які
мають свої електронні та друковані видання, реалізують освітні проекти,
мають безпосередній вплив на державну політику у сфері освіти. Так, у
державній системі освіти перша батьківська організація з’явилася у 1905 р., а
отримала визнання у 1926 р. – це Федерація батьків учнів державних шкіл
(РЕЕР – Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public). З 1964 р.
вона

об’єднує

батьків

усіх

типів

навчальних

закладів

державного

підпорядкування – від дитячих садочків до університетів. РEEP має своє
видання – “Голос батьків”.

Відома також діяльність Федерації батьків, які

входять до складу шкільних Рад (FCPE Fédération Conseil Parents d'Elèves),
що виникла у 1947 р. і яка нараховує більше 130 тис. членів. У декларації
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FCPE сформульовані три основних зобов'язання: діяти в інтересах народної
освіти, що заснована на цінностях свободи, рівності, братерства в ім’я
справедливого

суспільства громадян;

надавати і втілювати пропозиції з

покращення освіти задля забезпечення спільного успіху; поважати і
пропагувати цінності і принципи, проголошені у Декларації. FCPE має два
видання – “Журнал для батьків” і “Cім’я і школа”.
Існують і активно діють також порівняно “молоді”, але потужні
Національна федерація незалежних асоціацій батьків (UNAPPE ), Асоціація
батьків учнів свободного виховання (АРЕL – Association des Parents d'Elèves
de l'Enseignement libre), Федерація асоціацій батьків французьких установ за
кордоном (FAPPÉ – Federation des Association des Parents d'Elèves de
l'Etablessements d’ enseignement Français a l’Étranger ), кожна з яких реалізує
свої проекти.
У Франції в 1989 р. було прийнято спеціальний Закон, який визнавав
і визначав роль батьків в системі освіти, а у 2006 р. вийшла Постанова
Міністерства освіти, у якій були конкретизовані певні положення. У
теперішній час готується до затвердження Циркуляр, спрямований на
створення простору для батьків у системі освіти. Мета полягає у тому, щоб
школи стали сприятливими і доброзичливими для сімей, що надасть
можливість спільними зусиллями покращити

рівень освіти, вирішити

завдання виховання. Міністерство освіти забезпечило створення безпечної
он-лайн технології, які дозволяють батькам контролювати результати
навчання своїх дітей. На національному рівні як консультативний орган діє
Освітня Рада (СSE), яку очолює Міністр освіти. З 95 членів Освітньої ради 12
представників батьків, 9 представників від батьківських асоціацій/федерацій,
3 представника приватних шкіл, а також 3 студента/учня старших класів.
Окрім того, при Міністерстві національної освіти існує Наукова ради з
освіти. З 72 її членів, які призначаються строком на 3 роки, 8 є батьками,
представниками батьківських асоціацій. Ще одна Рада – це Академічна Рада
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освітніх асоціацій (СААЕСЕР) з 15-ти членів якої 3 є представниками
асоціацій батьків.
На

відомчому

рівні

створюються

відповідні

Комітети,

які

забезпечують поширення інформації, аналіз пропозицій, що стосуються
навчанню рідної і іноземних мов. До складу цих відомчого комітету два
представника від батьків, діти яких навчаються у державних школах, і один
представник від батьків, діти яких навчаються у приватних школах. При
виникненні розходжень точок зору працівників освіти і батьків на проблеми
навчання і виховання на рівні навчальних закладів створюються Апеляційна
Рада, з 14 членів якої до складу 4 – це представники від батьківської громади.
До рад освіти на рівні графства (NTDC), які очолює префект, входять
7 представників від батьківських асоціацій. Кожні три роки склад рад
оновлюється.
На рівні навчальних закладів також створюються Ради, у складі яких
обов’язково є батьки.
Школи, інші навчальні заклади мають надавати представникам
батьківських організацій приміщення для організації зустрічей, інших
заходів. Згідно з встановленою процедурою про усі заходи, що проводяться
за участю батьків, вони інформуються заздалегідь письмово із зазначенням
дати, мети, кількості учасників,місця проведення.
.

Використані джерела
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Висновки:

1.

Навчальні та просвітницькі програми для батьків в Україні

урізноманітнюються і стають елементом освітнього простору, змінюючи
педагогічні практики відповідно до потреб українського суспільства та згідно з
міжнародними

стандартами.

Завдяки

ініціативі,

передусім,

неурядових

організацій виникли програми для батьків, які виховують дитину з особливими
потребами чи проблемою ВІЛ/СНІДу. Ціла низка програм для батьків
стартувала завдяки проектам міжнародної допомоги.
4. Враховуючи важливу суспільну значущість і педагогічний потенціал, є
потреба у систематизації

програм для батьків, першим кроком до якої є

класифікація існуючих програм. Для її здійснення можуть бути обрані різні
основи чи їх сукупність, серед яких має право на існування й поняття «рівень
імперативності»,

що

дозволяє

розрізнити

програми

на

«обов’язкові/імперативні», «обов’язкові», «рекомендовані/конвенційні», «за
вибором».
5. Першим прикладом національних імперативних програм

стали

програми навчання для кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі,
Програма підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів. У
подальшому їх кількість має реальні шанси на збільшення. Особливість цих
програм полягає і у тому, що на них існує запит держави і державне
фінансування.
6. Однією з особливостей державного устрою України є наявність
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, що відіграє важливу
роль як замовника та виконавця імперативних спеціалізованих програм для
батьків. Програми для прийомних батьків, які стають елементом освітнього
простору, залишаються поза увагою освіти. Іншими словами, програми для
прийомних батьків заявляють про себе в освітньому просторі, але не в
освітянському.

Прийомні батьки,

батьки-вихователі дитячих будинків
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сімейного типу, які фактично отримують від держави фінансову підтримку за
виконання педагогічних функцій, досі не визнано педагогічною категорією і не
внесено у відповідні реєстри. Вони відсутні у

нормативних документах з

переліком категорій, які потребують підвищення педагогічної кваліфікації.
Осторонь від проблеми підготовки кандидатів у прийомні батьки та батькивихователі та підвищення кваліфікації прийомних батьків знаходяться
абсолютна більшість педагогічних вищих навчальних

закладів. Відносно

молода і слабка у порівнянні з освітою система соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, яка нараховує лише 16 років з моменту заснування, має досить
обмежені людські, наукові, матеріальні ресурси. Вирішення нових складних
завдань, обумовлених реальними соціальними потребами суспільства, без
зміцнення ресурсного потенціалу, може призвести до втрати якості у роботі. На
нашу думку, система вищої педагогічної освіти має стати надійним партнером
соціальних служб у вирішенні надзвичайно важливого і педагогічного, і
соціального завдання – навчання тих дорослих і фахівців, які допомагають
дітям зреалізувати своє право жити у сім’ї.
7. Серед програм для батьків, які можна віднести до рекомендованих,
великого значення набувають програми, що спрямовані на батьків з дітьми від
0 до 3-х, які є представниками сімей, що опинилися у складних життєвих
обставинах. Прикладом однією з перших адаптованих програм для цієї
категорії стала програма «Батьківство в радість».
.
9. На нові потреби і запити своїх вихованців

навчальні заклади мають

відреагувати переглядом форм та методів роботи, створенням у своєму закладі
середовища із можливостями для молоді проявити себе, перебравши на себе
відповідальність за виконання певних функцій забезпечення навчальновиховного процесу, атмосфери доброзичливості, творчості та вимогливості,
підвищенням професійної компетентності викладацького складу, який вміє
будувати партнерські стосунки з учнями, студентами, їхніми батьками,
громадою.
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3.4. СІМ’Я І ШКОЛА – РАЗОМ: ДОСВІД США
Батьківські організації у США.

Познайомимося з

американським

досвідом залучення батьків до участі у шкільному житті.

Цей напрям

вважається одним із важливих у підготовці вчителів. Серед найчисленніших
й найпотужніших неурядових організацій на національному й федеральному
рівнях – організації, що об’єднують батьків: РTA (Parent Teacher Association –
Асоціація батьків-учителів) і PTO (Parent Teacher Organizations – Організації
батьків-учителів), які були створені ще у 19 столітті [1].
Національна Асоціація батьків та вчителів (Parent Teacher Association,
http://www.pta.org/) є найбільшою волонтерською організацією, яка захищає
інтереси дітей у сфері освіти в США і нараховує близько 25,000 осередків.
Ця організація була створена 17 лютого 1897 року. Наразі існують філіали на
рівні кожного штату та локальні осередки. В цій організації на платній основі
працює досить багато співробітників. Дохід, який отримує

Національна

Асоціація батьків та вчителів нараховується з членських внесків, які
збираються на рівні локальних філіалів. Кожен локальний осередок
перераховує приблизно $ 700 до Асоціації штату та Національної Асоціації.
Асоціація

має

необхідний

та

зареєстрований

статус

неприбуткової

організації. Важливим фактором є саме кількість членів організації, що
роблять внески. Найбільш ваговим та важливим фактором, який відрізняє
Асоціацію батьків та вчителів від Об’єднання батьків та вчителів (Parent
Teacher Organization) є той, що члени Асоціації мають право голосу при
прийнятті політичних рішень, які стосуються освіти. В якості прикладу
можна говорити про прийняті, за участі членів Національної Асоціації
рішення стосовно стандартів харчування в школах, рекламні кампанії та
багато іншого.
В Асоціації існує система навчання для лідерів волонтерських груп, а
також підручники з поясненнями стосовно того, як саме проводити зустрічі з
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батьками та керувати групою. Також існує інтерактивний веб-сайт. Є дуже
багато позитивних аспектів, однак, з іншого боку, розміри членських внесків
досить великі і, часто постає питання, чи варто їх робити і чи є в цих внесках
цінність саме для кожної конкретної школи. Це одна із основних причин,
чому кількість членів Асоціації зменшується. Національна Асоціація вже
втратила 7 млн. членів з часів своєї найбільшої популярності у 1960-х. Зараз
вона нараховує приблизно 5,2 млн. членів.
Асоціації батьків та вчителів можуть ініціювати та проводити дуже
багато різних видів діяльності, на кшталт збору коштів для фінансування
позашкільної діяльності (проведення шкільних танців, вечорів ознайомлення
з традиціями та культурами різних країн, шкільний драматургічний театр,
шкільний фестиваль мистецтв тощо). В основному діяльність Асоціацій
зосереджена навколо трьох напрямків:
- здоров’я та безпека (здоров’я в школі, здоров’я вдома, безпечна
поведінка та ствердження здорового способу життя);
- об’єднання та зміцнення сім’ї;
- мистецтво в освіті.
Зокрема, Звіт Національної Асоціації за 2012 рік висвітлює наступні
результати діяльності:
- прийняття ряду законів на рівні Конгресу США спрямованих на
зменшення ризику застосування зброї в школі;
- нагородження учнів, які перемогли в мистецькому конкурсі;
- проведення тижня «Візьми свою сім’ю до школи» з виступами
школярів;
- Проведення трьохденної конференції «Найважливіші чоловіки мого
життя» для батьків та дідусів;
- залучення лідерів з сільської місцевості;
- створення цифрового журналу «Наші діти»;
- впровадження програми стимулювання інтересу до читання
- тощо.
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Об’єднання батьків та вчителів (Parent Teacher Organization) є
незалежною групою волонтерів, іншими словами, будь-яка група, яка є не
Асоціацією батьків та вчителів, а Об’єднанням батьків та вчителів.
Абревіатур може бути досить багато, наприклад, SA, PCC, PTO. На відміну
від Асоціацій такі групи не завжди реєструються, однак, за деякими
неофіційними даними можна припустити, що в США існує приблизно 55 000
об’єднань батьків та вчителів. Більшість доходу об’єднання отримують від
платної реклами в медіа кампаніях, а не за рахунок особистих внесків членів
об’єднань. Хоча внески можуть мати місце, однак вони не є обов’язковими
для всіх об’єднань і такі рішення приймаються індивідуально.
Розміри внесків дуже різняться. В Tyngsboro, Mass, наприклад, вони
складають 5 $ з людини і витрачаються на подорожі для дітей та інші речі.
Більшість об’єднань концентрують свої зусилля на допомозі конкретній
школі, не торкаючись політичних аспектів.
Обидві зазначені організації видають свої журнали і та мають вебсайти. Досить часто радіо та телебачення наголошують на внеску асоціацій у
залучення батьків. Однак об’єднання також стають досить вправними у такій
ролі і досить скеровують батьків до участі у волонтерській діяльності.
В цілому, і асоціації і об’єднання дуже схожі за однією головною
ознакою – наявністю активних дієвих волонтерів, які бажають змін на краще
для школярів і докладають для цього великих зусиль.
Тому, приймаючи рішення щодо того, бути асоціацією чи об’єднанням,
вчителі зосереджуються більше на тому, як саме залучити до волонтерської
діяльності батьків і підвищити рівень їх активності, розуміючи, що в
кожному конкретному випадку все залежить від потреб та можливостей
окремої школи.
Вибір асоціації залежить від того, якими будуть відповіді бажаючих
стати новими членами батьківських організацій на два наступні запитання:
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1. Якими є потреби школи та цілі групи, що створена/створюється?
2. Які ресурси будуть потрібні Вашій школі та групі, і яким чином їх
можна отримати?
У залежності від відповідей здійснюється вибір PTA чи PTO. Але,
незважаючи на вибір, пріоритетом діяльності є залучення батьків. Саме
на цьому напрямі варто зосередити зусилля.
6 типів партнерства. Однією з теоретичних концепцій, я якої є багато
прихильників, є

концепція про 6 типів партнерства, що запропонована

фахівцями з університету імені Джона Хопкінса []. Виокремлюють шість
типів партнерства з батьками, кожний з яких базується на певних
принципах, має різні результати як для учнів і сімей, так і для вчителів.
Стисло схарактеризуємо кожний з типів.
Отже, перший тип партнерства –“Батьківство” (Parenting) – передбачає
підтримку батьків з боку вчителів у процесі набуття дитиною

навичок

читання, їх участь у підвищенні рівня обізнаності батьків щодо процесів
розвитку дитини і створення вдома умов, які стимулюють процес навчання.
Другий

тип

партнерства

-

“Cпілкування”

зорієнтований на діалог педагогічних колективів з

(Соmmunicating)
сім’ями

–

стосовно

програм, методів навчання, результатом чого є консолідація зусиль
педагогічних колективів і сімей на

підвищенні рівня знань

відповідно – рівня успішності. Цілком зрозуміло, що

учнів і

і сім’я і школа є

рівноцінними учасниками діалогу, завдяки якому забезпечується взаємодія
батьків і педагогічних колективів, координуються їхні виховні зусилля.
Третій тип партнерства – “Волонтерство” (Volonteering) – передбачає
залучення батьків у якості волонтерів для допомоги у проведенні класних,
позакласних занять, організації змістовного дозвілля.
Четвертий тип партнерства – “Домашнє навчання” (Learning at Home) – це
партнерство, що спрямоване на стимуляцію

навчальної активності

у
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домашніх умовах, включаючи виконання домашніх завдань та інших завдань,
які передбачені шкільною програмою
П’ятий тип партнерства – “Участь у прийнятті рішень ” (Decision making) –
будується на залученні батьків до процесу прийняття рішень

стосовно

широкого спектру питань шкільного життя шляхом їх участі у шкільних
радах, утворенню батьківських об’єднань та неурядових організацій,
благодійних фондів.
Шостий тип партнерства – Cпівпраця з громадою” (Collaboration with
communitу) – це

співробітництво батьків з територіальною громадою,

включаючи органи місцевого самоврядування, бізнес-структури, задля
поліпшення умов, створення додаткових можливостей для всебічного
розвитку дітей.
Кожний з визначених типів може бути схарактеризований за 7-ма
складовими, а саме: основна відповідальність сім’ї (Basic responsibilities of
families):

зразки

партнерства

(Sample

Practice);

проблеми/виклики

(Challenges); перегляд/ удосконалення визначення (redefinition); результати
для учнів (Results for Students); результати для батьків (Results for Parents);
результати для вчителів і школи (Results for Teachers and Schools) [2].
У таблиці 1, що подано нижче, нами узагальнено і презентовано шість
типів партнерства з урахуванням змісту визначених складових. Ми
намагалися, за можливістю, адаптувати інформацію до українських реалій.
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Табл.1. Шість типів партнерства школи з батьками: загальний зміст і структурні складові
Тип
партнер
ства

1
Перший
тип:
“Батьківство”

Основна
відповідаль-

Зразки/форми партнерства

Проблеми

Уточнення
визначень

Результати
для учнів

Результат
и для
батьків

Результати
для
вчителів і
школи

4

4

5

6

7

8

Семінар
(workhop) –
це
не
тільки
тематична зустріч у
приміщенні
школи, але
цілком
можливо
прочитати,
послухати,
обговорити
важливі
проблеми
у зручний
час й у
зручному
для батьків
місці;

Забезпечення
балансу між
щоденними
заняттями,
виконанням
домашніх
завдань
та
іншими
видами
діяльності;

Підвищенн
я
рівня
поінформо
ваності
батьків
стосовно
розвитку
дитини на
різних
вікових
етапах;

Розуміння
сімейних
цілей і їх
значення
для дітей;

ність сім’ї/школи
2
Забезпечення
базових потреб у
житлі, їжі, одежі,
безпеці;

Семінари,
відеоматеріали,
телефонування, повідомлення на
електронну пошту для батьків з
урахування віку та конкретної
ситуації розвитку дітей;

Доводити
інформацію до усіх
сімей, які
бажають її
батьківські
отримувати
навички у
просвітницькі
та
навчальні чи мають у
вихованні дітей
програми для батьків (зокрема, ній
різного віку;
школи і курси з відповідального, потребу;
усвідомленого
батьківства,
забезпечення
формування
батьківської
підтримки дітей як компетентності,
розвитку
учнів через
виховного
потенціалу
сім’ї, Створюват
створення
спеціалізовані навчальні програми и
відповідних
можливості
для різних категорій сімей);
домашніх умов;
для сімей,
підтримка сімей шляхом взаємодії з що
надання
групами самодопомоги, надання сприяють
педагогічним
консультацій,
гуманітарної поінформу
працівникам
допомоги (ліки, харчування, одяг, ванню
інформації,
що обладнання), інш.
вчителів
необхідна
для
про
кращого
візити
педагогів за місцем цінності,

усвідомлен
ня

регулярність
відвідування
навчального
закладу

Усвідомлен
ня
шкільного
навчання
як
складової
батьківства

Увага
до
сильних
сторін сім’ї,
її зусиль
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розуміння потреб

помешкання сімей, зустрічі з
сусідами, спрямовані на вивчення
потреб сімей та дітей,
краще
розуміння ними правил шкільного
життя, шкільних вимог;
проведення щорічного дослідження
та інформування батьків за його
результатами про мрії, цілі, які
ставлять перед собою діти, їхні
сильні сторони, здібності і таланти

Другий
тип:

Відповідаль-ність
школи за:

“Cпілкування”

вчасні
повідомлен-ня,
нотатки,
конференції, звіти,
комп’ютерні
повідомлення,
телефонні дзвінки;
інформуван-ня
про
шкільні
програми, тести,
успішність
дитини/дітей;
інформуван-ня
про
зміни
програм,
принципів
організації, змісту

Співбесіда
з
кожним
батьком/кожною
матір’ю
як
мінімум один раз на рік з метою від
слідкувати досягнуті результати і
визначити перспективи;

культурні
важливості
традиції
школи
сім’і,
таланти та
захоплення дитини

Забезпечит
и
зрозуміліст
ь і чіткість
усіх
(письмових
Забезпечення,
при
потребі, і
усних)
перекладача у процесах комунікації засобів
батьків і педагогів;
комунікації
із сім’єю;
Щотижневе/щомісячне
інформування батьків про досягнуті Отримуват
результати у навчанні;
и
і
враховуват
Регулярна складання
учителем и
повідомлень, нотаток
батькам, пропозиції
телефонні дзвоники, електронні сімей
повідомлення;
стосовно
змісту
і
Інформаційні
бюлетені/шкільні засобів
часописи, газети, що, зокрема. комунікації
передбачають
поради батькам,

Спілкуванн
я стосовно
шкільних
програм і
успіхів
учнів
здійснюєть
ся не тільки
від школи
до
сім’ї,
але й від
сім’ї
до
школи
і
разом
з
громадою

Усвідомлення
свого
прогресу
у
предметах і
набутті
навичок;
Ознайомленн
я
з
поведінкою,
що зберігає
чи поліпшує
шкільні
досягнення;

Високий
рейтинг
якості
шкільного
навчання;
забезпечен
ня розвитку
дитини
і
своєчасне
конструкти
вне
вирішення
проблем,
що
виникають;

Визнання
своєї ролі як
учасника
простота і
спілкування
легкість у
спілкуванні
і взаємодії
з

Можливість
спілкуватис
я, відкрито
обговорюват
и успіхи і
проблеми;
Використов
увати
мережу
батьків для
спілкування
з
усіма
сім’ями
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навчальновиховного
процесу

відповіді
на
їх
запитання, , зокрема,
висвітлюють,
яким
чином таких, як
педагогічний колектив реагує на бюлетені.
існуючі проблеми;
табелі,
Відповідальпрограмні
Уточнення інформації стосовно конференці
ність сім’ї за:
обраної школи, а також діючих ї
програм, курсів, шкільних традицій
інформування про і правил,
можливостей для
зміни,
що організації дозвілля тощо;
відбуваються
з
дитиною. та про Уточнення інформації про шкільні
події,
які програми, зміни, які намічаються у
впливають
на навчально-виховному
процесі,
ситуацію розвитку оцінки, переміщення і т.ін.;
дитини
щорічне дослідження потреб сімей,
їх реакцій на шкільну програму і
пропозицій
Третій
Відповідальність
тип
– сім’ї:
“Волону школі і класах
терство
за:

Щорічне
дослідження
щодо Залучення
визначення інтересів, досягнень та до
участі
корисності волонтерів;
широкого
кола
кімната для батьків чи сімейного батьків;
центру для зустріч і роботи проведення
надання допомоги волонтерів
та
можливістю їх
вчителям,
ознайомлення з ресурсами для навчання;
адміністра-торам, батьків;
вихователям
створення
учням;
проведення занять з батьками, гнучкого
телефонування з метою поширення графіку
для школи і класів необхідної інформації серед усіх для
за:
батьків, чиї діти перебувають у волонтерів,

педагогами

“Волонтер
– це не
тільки
ті
батьки, які
приходять
в школу у
денні часи,
але й ті, які
підтримують
шкільні
цілі
і
навчальновиховний

Формування
навичок, щоб
відігравати
роль
наставників.
помічників
для
волонтерів;

Краще
розуміння
праці
вчителя;
віра
у
власні сили
стосовно
роботи
у
школі і з
дітьми;

Підвищення
готовності
сімей до їх
залучення
до
шкільного
життя не
тільки у
якості
волонтерів;

розвиток
навичок
спілкування з
створення
залучення
у
дорослими
можливосте
волонтерй
для
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щоб
усі
батьки
Батьківські патрулі задля безпеки у відчували,
школі та
при проведенні що їх час і
позакласної роботи;
можливості
вітаються і
Щорічний огляд
і обговорення цінуються
шкільних подій для того, щоб
заохотити усі сім’ї до присутності
на денних та вечірніх заходах.

процес
у
любий
спосіб,
у
любий час

Надання інформації щодо навичок, Дизайн
за що
потрібні
з
урахуванням інтерактив
предмету та етапу навчання;
ного
домашньоПоінформування
батьків
про го завдання
політику домашніх завдань, а також та
його
способів допомоги про те, яким чином перевіряти і наступне
у
виконанні обговорювати домашні завдання;
впровадже
домашніх завдань;
ня;
надання інформації про способі та
необхідних
види допомоги дітям, які мають усвідомлен
навичок
для покращити певні навички;
ня учнями і
кожного
з
їхніми

Домашнє
завдання –
це
не
тільки
завдання,
яке
учні
виконують
самостійно,
але й у
інтерактив
ному
режимі, за
участі

надання допомоги
у
здійсненні
шкільної
програми,
сприяння розвитку
дітей
у
різноманітних
місцях, любий час;
Як слухачі/ глядачі
батьки:

навчальному закладу;

ство сприяє
підвищенню
рівня
власної
культури,
розвитку

забезпеченн
я
індивідуаль
ної
уваги
учням
завдяки
волонтерам

Розвиток
стосунків з
дитиною
через
обговоренн
я справ у
класі,
домашніх
завдань,
планів на
майбутнє;
Синхронізаці краще
я поглядів і розуміння

Повага
до
зусиль, часу,
що витрачає
сім’я;

присутні
на
шкільних заходах
(збори,концерти,
спортивні
змагання,
вручення нагород,
інші події)
Тип
четвертий –
“Домашнє
навчання”

Школа
відповідальна
надання
інформації
стосовно:

Формування
та розвиток
навичок,
здібностей і
перевірка,
глибоке
засвоєння
матеріалу,
що вивчався
у класі;

задоволення
від
результатів
залучення
сім’ї.
її
підтримки
дитини;
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предметів;
рішень,
пов’язані
обумовлені
навчальним
планом;

регулярний графік інтерактивного
що виконання домашнього завдання, у
чи якому є потреба для учнів, для того,
щоб показати і обговорити, що
вони вивчили у класі;

батьками
важливості
роботи
у
класі
і
вдома

дорослих,
зусиль
обговорюю педагогів
і
чи із ними батьків;
проблему
Віра у власні
Домашня
здібності до
допомога
навчання
і
має за мету формування
не стільки позитивного
вивчення
ставлення до
шкільного
школи
предмету.
скільки
заохочення
дитини до
навчання і
її
спрямування
у
процесі
навчання

навчальної
програми і
способів
допомоги
дитині на
кожному
етапі
її
навчання

Мати
батьківлідерів,
включаючи
представни
ків різних
груп
(культурних,
етнічних,
соціоеко-

“Прийняття
рішень
означає
процес
партнерства,
результаттом якого є
спільні
погляди і
дії,

Усвідомлен
ня своїх
можливостей впливу
на
формування шкільної
політики;

Складання календаря роботи вдома
інших здібностей і чи у громаді для учнів і батьків на
кожен тиждень/місяць
навичок
Складання плану роботи на період
літніх канікул;
Планування спільно з батьками
підготовки до подальшого навчання
у вищих навчальних закладів чи
отримання професії

П’ятий
тип –
“Участь
у
прийнятті
рішень”

Участь, членство,
лідерство
у:
батьківських
групах,
об’єднаннях,
організаціях,
дорадчих радах,
комітетах,
незалежних
консультативних
групах

Діяльність неурядових батьківських
організацій (РТА, РТО чи інших),
консультативних і дорадчих рад,
комітетів, які очолюють і в яких
беруть участь батьки;
співпраця
педагогічних
колективів/команд шкіл, сімей та
громади задля спостереження та
стимулювання розвитку усіх шести
типів партнерства з батьками;

Усвідомленість,
що
погляди
сімей,
їх
думка будуть
врахованими
у
процесі
прийняття
рішень;
Користь

Обмін
від досвідом і

визнання,
що неповні
сім’ї, сім’ї,
які
мають
проблеми
фінансового
характеру,
здатні
заохочувати
дитину до
навчання,
допомагати
їй

Усвідомлен
ня
важливості
визнання
батьків при
рішенні
питань, що
стосуються
шкільного
життя,
шкільної
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Шостий
тип –
“Cпівпраця з
громадою”

Громада (бізнесструктури,
культурні
установи
та
осередки,
соціальні
та
медичні служби,
інш.)
сприяє
школі,
учням і

номічних,
діяльність дорадчих комітетів на професійлокальному рівні
(мікрорайон, них, інш.);
район, селище, місто інш.);
запропонув
ати
Інформування
щодо
шкільної
навчання
політики викладачів та учнів;
для
Наявність мережі, що об’єднує сім’ї батьківлідерів
з
Наявність незалежних груп, які розвитку
сприяють поліпшенню ситуації лідерського
шляхом
лобіювання
інтересів потенціалу;
батьків на шкіл на місцевому,
регіональному,
національному долучити
представни
рівнях
ків
від
учнівської
молоді дол.
Процесів
прийняття
рішень
спільно з
батьками

спрямовані
на
покращення
шкіл,
зростання
успішності
учнів, а не
просто
зростання
потужності
зусиль”

заходів,
політики, що
ініційовані
батьками,
батьківськими
організаціями

розвиток
зв’язків з
іншими
батьками

політики;

Бачення карти партнерства у
громаді для того, щоб використати
його можливості для покращення
шкільного життя;

“Громада –
це
не
тільки сім’ї
з
дітьми,
які
навчаються
у школах,
але й усі,
хто

Знання,
навички,
розвиток
здібностей,
талантів,
збагачення
навчального і
поза
навчального

Знання та
використан
ня
локальних
ресурсів
для
примножен
ня навичок
і розвитку

Знання
та
використання ресурсів
громади для
покращення
шкільної
програми та
процесу
навчання;

Знайти
рішення
проблем
цілей,
ресурсів,
інформування батьків і учнів про відповідаль
стан здоров’я, можливості для ності;
культурного розвитку, дозвілля,
програми соціальної підтримки, що інформува-

визнання
батьків
рівно правними
членами
шкільних
комітетів
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сім’ям

є у громаді;

інформування про дії у громаді, які
спрямовані на розвиток навчальних
Школа, учні і сім’ї навичок, здібностей і талантів,
сприяють громаді включаючи літні програми для
шляхом надання учнів;
освітніх
послуг,
виховання
та створення
“єдиного вікна” для
розвиток талантів, надання
послуг
сім’ям,
вирішення
скориставшись
можливостями
соціальних
партнерства;
проблем
розвиток різноманітних послуг для
учнів, сімей і шкіл (музика. Драма,
програми
для
пенсіонерів,
різноманітні навчальні програми,
включаючи навчання на робочому
місці, наставництво), інш.;
участь випускників навчальних
закладів у шкільних програмах для
учнів;
співпраця шкіл і бізнес-структур

ти всі сім’ї
та
учнів
про
можливості,
що
створено у
громаді;
забезпечити
доступність
та
якість
послуг
і
соціальних
програм.

цікавиться
й
піклується
про якість
освіти” ;
“Громада
впливає не
тільки на
економічни
й
бік
життя, але
зміцнює
розвиток
наявних
талантів і
здібностей
шляхом
підтримки
учнів,
сімей
і
шкіл”

досвіду,
формування
бачення
подальшого
життєвого
шляху

здібностей
чи
отримання
послуг, у
яких
є
потреба

Стратегія
створення
можливостей
для
учнів
дізнатись
про те. яким
чином
можна
сприяти
подальшому
розвитку
громади

Матеріал, що презентовано у Табл.1, підтверджує, що

співпраця з

батьками є обов’язковим й одночасно складним компонентом у діяльності
закладів освіти, зокрема школи. У процесі підготовки майбутніх вчителів
вчать технологіям, методикам забезпечення партнерства з батьками та
сім’ями, що може мати різні формати, форми, результати, проблеми.
Звернемо увагу на те, що приділяється увага вдосконаленню, уточненню
понять, виокремлюються проблеми, які потребують уваги, конкретизуються
позитивні наслідки партнерства для його учасників – учнів, батьків, педагогів
і шкіл.
За американською традицією визначені змістовні й елегантні “формули
партнерства”. В одній з них основа партнерства презентована як сукупність
трьох R – Respect (поваги), Responsibility (відповідальності), Relationships
(довірливі за характером стосунки) [3].

Організація партнерства.
національна мережа

Додамо до цього, що у США

партнерських шкіл (NNPS–National

існує

Network

of

Partnership Schools). В усіх школах, які належать до Національної мережі,
створено спеціальні команди партнерства – АТР (Action Time for Partnership
– Команда дій для партнерства). Саме вони є основними агентами з
укріплення і розвитку взаємодії з сім’ями, громадою. Команди партнерства
може бути структурною одиницею Ради школи, а можуть й самі створювати
свої підкомітети. Як правило, команда партнерства нараховує від 6 до 12
осіб, серед яких: директор/заступник директора, 2-3 вчителя початкових,
середніх й старших класів; 2-3 батьків, діти яких мають різний вік;
представник батьківської організації (РТА/РТО чи іншої); 2-3 учня з різних
класів; батьки, які забезпечуватимуть зв’язок. Рекомендується,

щоб до

складу групи увійшли представники бізнес-структур, лідери релігійних
конфесій, представники неурядових організацій освітнього, культурного,
здоров’язберігаючого спрямування, а також ті співробітники школи, які
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безпосередньо контактують з батьками: медична сестра, соціальний педагог,
секретар. Цілком доречно, щоб до складу групи увійшов хтось з дідусів чи
бабусь, чиї онуки навчаються у школі. Основними завданнями АТР

є:

створення доброзичливого середовища для сімей; залучення сімей і громади
до підтримки досягнень та успіхів учнів.
Команда партнерства щорічно розробляє план діяльності

і звітується

перед Радою школи за його виконання. Розроблені формати і зразки планів,
які розміщені на відповідних електронних ресурсах.
Національна мережа партнерства має й свою систему заохочень кращого
партнерства.

Щорічно

оголошуються

переможці

огляду

кращого

партнерства, який не є змаганням. Його мета – висвітлити кращий досвід,
створити можливості для його швидкого поширення. Видаються посібники,
розробляються та здійснюються тренінгові програми як для вчителів, так і
для батьків та учнів, лідерів громад [4].
Партнерству з батьками присвячені численні посібники, методичні
рекомендації, які популяризуються з активним використанням можливостей.
Інтернету.

Висновки:
1. Як свідчить міжнародний досвід, партнерство, взаємодія з батьками –
це важливий й

складний напрям діяльності навчальних закладів й

одночасно – одна з трьох умов, що забезпечують успіх освіти, а саме :
вмотивований

учень,

професійний

досвід

США,

вчитель,

залучені

батьки

дозволяє

краще

(М.Гінзбург).
2. Презентований

Франції,

Росії

зрозуміти,що в Україні залучення батьків досі носить декларативний
характер, що, на відміну від Франції, відсутні нормативні документи,
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які визначають цінності, принципи, норми, процедури залучення
батьків; тільки починають заявляти про себе батьківські організації; не
вирішеною є проблема виявлення і узагальнення кращого досвіду;
потребує

суттєвого

вдосконалення

програми

підготовки

і

перепідготовки педагогічних кадрів, починаючи з перепідготовки
керівників закладів освіти; нагальною потребою стає відтворення
системи

навчання

з

батьків-лідерів,

розвиток

батьківського

волонтерства.
3. Враховуючи багатий досвід західних країн у роботі з батьками, варто
посилити не тільки вітчизняні дослідження у зазначеному напрямі, але
й використати потенціал міжнародного наукового співробітництва за
даним напрямом.
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2. ЯКІ ПРОСВІТНИЦЬКІ І НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ БАТЬКІВ ЗНАЙШЛИ ПОШИРЕННЯ В
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ДОДАТОК 1.

З ДОСВІДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Итоги II Всероссийского конкурса «Педагогическая культура
родителей: воспитываем вместе!»

С 25 октября 2010 г. по 25 сентября 2011 г. на базе Центра социализации,
воспитания и неформального образования ФГАУ «ФИРО» проходил Второй открытый
Всероссийский конкурс авторских программ, учебно-методических материалов и
виртуальных ресурсов по повышению родительской компетенции на тему:
«Педагогическая культура родителей: воспитываем вместе!». В нем приняли участие
работники образовательных учреждений всех видов и типов из 78 субъектов Российской
Федерации.
Цели Конкурса:
— продвижение инновационных учебно-методических материалов, нацеленных на
содействие государственной политике по укреплению института семьи, повышение
родительской компетенции, создание единого образовательно-воспитательного
пространства для обеспечения полноценного развития детей и подростков,
стимулирования родителей к максимально активному участию в жизни ребенка, в его
достижениях в процессе образования и творческом саморазвитии;
— создание условий для разработки авторских программ, специализированных курсов,
учебных пособий и виртуальных ресурсов по повышению родительской компетенции как
важного фактора в решении образовательно-воспитательных задач, преодолении детской
безнадзорности, беспризорности и социального сиротства;
В соответствии с Положением Конкурса решением Экспертного Совета были определены
победители.

Победители второго открытого всероссийского конкурса авторских
программ, учебно-методических материалов и виртуальных ресурсов по
повышению родительской компетенции на тему: «Педагогическая
культура родителей: воспитываем вместе!»
1. Победители в номинации «Учреждения общего образования»
Номер Наименование
учреждения
1

МОУ СОШ №28
Владимирская область, г.

Название
программы

Авторы

Семейная культура:
ценности духовно-

Князева Т.В.
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Муром.
2

3

4

5

6

7

8

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№19 г. Йошкар-Олы с
углубленным изучением
отдельных предметов»
г. Йошкар-Ола
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 59» г. Курск

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№9» города Мегиона.
ХМАО-Югра г. Мегион

нравственного
обновления»
«Содружество школы Хорошавина
и семьи»
Галина
Германовна

Программа «Уроки
семейного
воспитания»

«Безопасность и
здоровье детей в
пространстве сети
Интернет»
социальнообразовательный
проект партнёрства
школы и родителей
обучающихся.
Муниципальное
Программа по
образовательное учреждение взаимодействию
Средняя общеобразовательная семьи и школы
школа № 15 муниципального «Воспитываем
образования Ейский район. вместе».
Краснодарский край, Ейский
район, п. Широчанка,
МОУ СОШ №22
«Музейное дело» по
Краснодарский край, Ейский курсу
район
«Патриотическое
п. Октябрьский
воспитание вместе с
родителями»
Муниципальное
«Семья и школа —
общеобразовательное
партнёры в обучении
учреждение «Средняя
и воспитании
общеобразовательная школа ребёнка».
№ 13» г. Ухта.
Муниципальное
«Час читателя»
общеобразовательное
Программа
учреждение
внеурочной
общеобразовательная средняя деятельности по
школа № 13
предмету
Краснодарский край,
литературное чтение
Щербиновский район, п.

Петришина
Татьяна
Васильевна,
Путря Людмила
Валентиновна,
Чернова Тамара
Николаевна,
Ященко
Валентина
Валентиновна
Макаров Михаил
Иванович,
Марков Геннадий
Витальевич,
Порунова Ирина
Владимировна

Сызранцева Элла
Анатольевна

Пикулик Любовь
Петровна

Н.А. Медвецкая

Евтушенко
Наталья
Васильевна
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

Щербиновский
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 4 города Онеги».
Архангельская область.
г. Онега
МОУ Вачская СОШ
Нижегородской области
р.п. Вача
МОУ «Осиноплесская СОШ»

Программа
взаимодействия с
родителями «Семь–
я»
Классный блог
«Планета друзей»

Исакова Надежда
Анатольевна

Ерофеева
Людмила
Геннадьевна
Программы-проекта Синюкова Г.П.
«Патриотическое
воспитание в семье»
МОУ Жуковская СОШ №1
Комплексно-целевая Науменко Елена
Брянская обл., г. Жуковка.
программа «Семья и Николаевна
школа»
МОУ «Товарковская средняя Организация
Коряева Галина
общеобразовательная школа взаимодействия
Евгеньевна
№1» Дзержинского района
классного
Калужской области
руководителя и
родителей
Муниципальное
Программа
Наталья
общеобразовательное
взаимодействия с
Евгеньевна
учреждение «Ронгинская
родителями
Васильева
средняя общеобразовательная учащихся «Семь–я и
школа» Советского района, школа»
Республики Марий Эл.
Муниципальное бюджетное «Семья и школа –
Дементьева
общеобразовательное
партнеры в
Надежда
учреждение «Средняя
воспитании»
Владимировна
общеобразовательная школа
№40»
Красноярский край, г.
Норильск, район Кайеркан.
Муниципальное
Работа с родителями Богач Наталья
общеобразовательное
Васильевна
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№8 хутора Беднягина
Муниципального
Образования Тимашевский
район.
Краснодарский край,
Тимашевский район, хутор
Беднягина
МОУ СОШ №181 г. Нижний «Семья+школа=
РуководительНовгород.
партнеры»
Ситникова
Галина Ивановна,
Байкова Наталья
Сергеевна,
Дубова Светлана
Владимировна
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18

Муниципальное
образовательное учреждение
«Гимназия №22 г. Белгорода»
г.Белгород.

19

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная школа
№ 15» Старооскольского
городского округа
Белгородской области

20

21

22
23

24

25

КПЦ «Семья» в
осуществлении
взаимодействия
школы и семьи в
воспитании детей
Программа по
организации
родительского
всеобуча
«Профилактика
безнадзорности,
правонарушений,
наркомании и
табакокурения»

Шляхова
Светлана
Анатольевна

Москаленко
Валентина
Николаевна,
Орехова Елена
Юрьевна,
Беляева Ирина
Викторовна,
Цветкова Ольга
Геннадиевна –
социальный
педагог.
Муниципальное
Школа для
Рыбакова Татьяна
образовательное учреждение родителей:
Владимировна,
средняя (полная)
формирование
Титова Ирина
общеобразовательная школа родительской
Валентиновна,
№ 4 города Волжска
компетенции
Крестьянинова
Республика Марий Эл.
Ольга
Вячеславовна
Муниципальное
СТД как средство
Полешова Нелли
образовательное учреждение развития
Васильевна,
для детей дошкольного и
педагогической
Копысова Ирина
младшего школьного возраста культуры родителей Александровна
начальная школа-детский сад
компенсирующего вида №
477 города Челябинска.
МОУ СОШ №31 г.
Семейные ценности Рудько Галина
Нижневартовск
Григорьевана
Муниципальное бюджетное Семья, ребенок,
Иванченко
общеобразовательное
школа: вместе
Валерия
учреждение г. Новосибирска создаем наше
Анатольевна
СОШ №168 с углубленным будущее
изучением предметов
художественно-эстетического
цикла. г. Новосибирск.
Муниципальное
«Мы вместе»
Кондратьева
общеобразовательное
Светлана
учреждение «Средняя
Ивановна,
общеобразовательная школа
совместно с
№20 с углублённым
Белгородским
изучением отдельных
государственным
предметов» города Белгорода
музеем народной
культуры
Муниципальное нетиповое
Управление
Нестерюк Н.А
образовательное учреждение воспитательно«Гимназия №1 города
образовательным
Белово».
процессом «Семья и
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26

27

28

29

30

31

32

33

г. Белово, Кемеровская
область
Муниципальное
образовательное учреждение
«Пришненская средняя
общеобразовательная школа
№ 27».
Тульская область, Щекинский
район, с. Пришня.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 12,
г. Шахты Ростовской обл.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 12,
г. Новороссийск.
Муниципальное
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №3,
г. Богородск.

школа»
«Сотрудничество
Есипова Елена
классного
Николаевна
руководителя с
родителями
учащихся как
средство
формирования
личности ребёнка».
«Содружество школы Митькина
и семьи»
Кристина
Александровна
Программа работы с Лукина
родителями «Пять
Екатерина
звёзд»
Валерьевна

Система
Рябинкина О.Н.
воспитательной
работы «Организация
взаимодействия
участников
образовательного
процесса как залог
успешного
воспитания
обучающихся»
Программа
Боронина Елена
«Семейный совет» Анатольевна,

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Гимназия
г. Навашино.
МОУ «Товарковская средняя «Счастливая семья – Китова Людмила
общеобразовательная школа счастливые дети
Алексеевна,
№ 2».
Сафонова
Надежда
Александровна
Муниципальное бюджетное Программа
Новосёлова
общеобразовательное
«Сотрудничество
Светлана
учреждение средняя
семьи и школы на
Витальевна
общеобразовательная школа ступени начального
№ 18.
обучения»
Краснодарский край,
Абинский район, посёлок
Синегорск.
Муниципальное
«Клуб «Семья» —
Сапожникова
общеобразовательное
особая форма
Любовь
учреждение
сотрудничества
Гавриловна
Малокалмашинская СОШ.
семьи и школы»
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34

35

36

37

38

39

40

Удмуртская Республика,
Каракулинский район, д.
Малые Калмаши.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№23 Кущевского района.
Краснодарский край,
Кущевский район, село
Раздольное
МОУ СОШ №23 села
Воронцовка МО Ейский
район Краснодарский край.
Краснодарский край Ейский
район с.Воронцовка.

МОУ Эртильская СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов.
г. Эртиль, Эртильского
муниципального района
Воронежской области,
МОУ Арлагульская средняя
общеобразовательная школа
Лебяжьевского района
Курганской области
МОУ г. Кургана «Гимназия
№19»

«Модель
взаимодействия
семьи и школы»

Ахметова
Татьяна
Мироновна

«Повышение уровня Ковехова Анна
компетентности
Ивановна
родителей в вопросах
семейного
воспитания через
функционирование
семейного клуба
«Счастливы вместе»
«По пути воспитания Киселева Наталия
вместе с
Павловна
родителями».

Программа «Школа и Горбачева Галина
родители»
Анатольевна

Психологопедагогическое
сопровождение
формирования
осознанного
родительства в
условиях
общеобразовательной
школы.
МОУ СОШ № 22 г. Орехово- «Авторская
Короткова
Зуево Московской области. дидактическая сказка Людмила
как средство
Дмитриевна
духовнонравственного
воспитания детей
младшего школьного
возраста»
МОУ СОШ №22 г. Орехово- «ДуховноКороткова
Зуево Московской области. нравственное
Людмила
воспитание
Дмитриевна
средствами
авторской
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41

42

43

дидактической
сказки»
Средняя общеобразовательная «Педагогическое
Бондаренко
Школа с углубленным
сопровождение
Надежда
изучением отдельных
учащихся с общим Викторовна
предметов №32.
недоразвитием речи».
г. Прокопьевск, Кемеровская
обл.
МНОУ «Гимназии № 1 города Управление учебно- Нестерюк
Белово
воспитательным
Надежда
процессом
Антоновна
(Семья и школа)
проект
Муниципальное нетиповое
Семья и школа
Овчинникова
образовательное учреждение программа работы с Надежда
«Гимназия №1 города
родителями
Николаевна
Белово»

2. Победители в номинации «Учреждения дополнительного
образования»
Номер Наименование
учреждения
1

2

3

4

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
детского творчества
Зеленодольского
муниципального района
Республики Татарстан».
г. Зеленодольск,
Республика Татарстан.
Государственное
образовательное
учреждение Центр
внешкольной работы
«Раменки».
г.Москва
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
внешкольной работы»
г. Муром
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей —

Название
программы

Авторы

«Воспитанник +
Руппель Р.М.,
Родитель + Педагог Руппель О.А.,
+МЫ»
Карина Г.К.,
Багавиева Г.Г.,
Нестерова Н.В.,
Биктимирова
Ф.М., Никитина
М.Д.
«Разные, но равные» Саркисян Анаит
Оганесовна

Программа
семейного клуба
«Кенгуру»

Булыгина М.А.,
Лопатина А.В.,
Пучкова Г.Н.

«Эффективный
родитель»

Царёва Анна
Александровна,
Саматова
Валентина
Борисовна
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5

6

7

8

9

Центр детско-юношеского
творчества г. Альметьевск,
Р.Татарстан
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
внешкольной работы
города Норильска».
Красноярский край, город
Норильск
Образовательный центр
«Разноцветный жираф»
(Индивидуальный
предприниматель Ларина
Е.Н.)
г. Оренбург.
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детей Центр
развития творчества детей
и юношества им.
Чувашского просветителя
Ивана Яковлева
муниципального района
Мелеузовский район
Республики Башкортостан.

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Станция юных техников
№ 3»
г.Воронеж
Муниципальное
образовательное
учреждение
Дополнительное
образование детей
Центр детского творчества
«Развитие» п.г.т.
Актюбинский
Азнкаевского

«Семейный мир»

Горбачёва Елена
Валентиновна

Некоммерческий
просветительский
проект «ВМЕСТЕ
ВЕСЕЛО»

Ларина Елена
Николаевна

1. Буклет,
посвященный Году
семьи;
2. Педагогическая
азбука;
3. Проект
«Родительские
встречи»;
4. Понятие
культуры, ее
сущность и
функции. 5.
Национальная
культура чувашей.
6. Доклад Петровой
Л.А.
«Конструирование
из бумаги»

Петрова
Людмила
Арсентиевна

Хобот Екатерина
Николаевна

Программа «В мире Насирова Венера
цвета и тепла»
Рифхатовна
по повышению
родительской
компетенции
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10

11

12

муниципального района
Республики Татарстан
ГОУ ДОД Краевая детскоюношеская спортивная
школа
Забайкальский край, г.
Чита.
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей Центр
детский экологобиологический (МОУ ДОД
ЦДЭБ) г. Батайска
Ростовская область, г.
Батайск.
МОУ ДОД «Городской
Дворец детского
(юношеского) творчества
им. Н.К.Крупской» г.
Новокузнецка
Кемеровской области

13

МОУ ДОД «Центр
внешкольной работы» г.
Брянска
г. Брянск.

14

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей дом
детского творчества
п.г.т. Подосиновец
Кировской области.
МОУ Спасская СОШ

15

16

Программа
воспитания
«Ступени Успеха»

Жемалутдинова
Ирина Борисовна

«Мудрости начало» Пилипчук
Лариса Ивановна

Программа
тренинговых
занятий

Санникова
Людмила
Николаевна,
Бобович Татьяна
Альбертовна,
Демушкина
Ирина
Николаевна.
Авторская
Шелухо Н.В.,
программа «Семья» Бессараб И.С.
детского клуба по
месту жительства
«Пламя»
«Воспитание
Маковеева Елена
правильного
Александровна
звукопроизношения»

Работа педагогапсихолога с
родителями в школе
МОУ ДОД «Дворец
Организация
творчества детей и
психологического
молодежи города Белово» просвещения
Г. Белово Кемеровская обл. родителей в
условиях
учреждения
дополнительного
образования детей
Методическая
разработка

Жукова С.Л.
Быкова
Елизавета
Викторовна.
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17

18

Государственное
Организация
бюджетное
сотрудничества с
образовательное
семьей в системе
учреждение
дополнительного
дополнительного
образования детей
образования детей
(образовательная
Свердловской области
программа
Центр дополнительного
повышения
образования детей «Дворец квалификации
молодежи», Центр по
специалистов
организации работы с
системы дополни
педагогическими кадрами тельного
дополнительного
образования детей,
образования.
96 учебных часов)
г. Екатеринбург
Государственное
Методический
образовательное
комплект
учреждение
организатора
дополнительного
университета для
образования детей Дворец старшеклассников.
детского (юношеского)
Проект «Открытый
творчества Кировского
университет
района Санкт-Петербурга старшеклассников
«Я – семьянин».
Информационнопознавательная
компьютерная игра
«Семейный эрудит»

Огородникова
Наталья
Александровна,
Штырц Надежда
Анатольевна

Коллектив
авторов Шумова
Марина
Вадимовна,
Щербо Ольга
Николаевна,
Красюк Ирина
Алексеевна,
Соколова Галина
Александровна,
Баканова
Светлана
Владимировна,
Цымбаленко
Юлия
Александровна.
Под
руководством
Щекиной О.А.

3. Победители в номинации «Объединения дополнительного
образования общеобразовательных учреждений»
Номер Наименование
учреждения
1

РОО «Духовнопросветительский центр
“Кострома”» (НКО).
г. Кострома.

2

НОУ ЦО «Православный
Центр непрерывного
образования во имя прп.

Название
программы

Авторы

Основы семейной Свешников
жизни
Сергей Юрьевич,
Варламова Анна
Александровна,
Бурков Дмитрий
Анатольевич,
Ершова
Валентина
Пименовна
НОУ ЦО
Муковнина
«Православный Ирина
Центр
Александровна

100
Серафима Саровского».
г. Москва.

непрерывного
образования во
имя прп.
Серафима
Саровского»

4. Победители в номинации «Учреждения среднего профессионального
образования»
Номер Наименование
учреждения
1

2

3

Федеральное образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования «Омский
автотранспортный колледж»,
г. Омск.
Федеральное государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Омский
медицинский колледж»
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
г. Омск
Федеральное государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Ялуторовский
аграрный колледж»
(ФГОУ СПО «Ялуторовский
аграрный колледж»).
г. Ялуторовск.

Название
программы

Авторы

Программа «Мир Кох Галина
семьи»
Павловна

«Образовательная Колодина Елена
программа
Михайловна,
учебной
Курмаева Ольга
дисциплины
Васильевна
«Основы
духовнонравственной
культуры»»
Повышение
Ухалова Ольга
общей культуры, Геннадьевна
нравственности, и
развитие
родительской
грамотности
студентов и
молодых
родителей.
Социальный
информационноприкладной
проект.

5. Победители в номинации «Дошкольные образовательные
учреждения»
Номер Наименование
учреждения
1

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад присмотра и
оздоровления № 40
Свердловская область, г.
Ревда

Название
программы

Авторы

Программа
Чувашова
дополнительного
Надежда
образования по
Яковлевна
художественноэстетической
направленности для
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2

МДОУ №91 «Яблонька»
Архангельская область, г.
Северодвинск

3

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 49» города
Краснокамска, Пермского
края

4

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад
комбинированного вида № 6
«Буратино»», Тюменская
область, ХМАО-Югра, г.
Мегион
Муниципальное автономное
дошкольное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№22» г.Усинска, Республика
Коми

5

6

7

детей 5-7 лет
(разновозрастная
группа) и их
родителей
«Домовенок»
«Траектория успеха»
(модель социально
партнерства семьи и
детского сада)

М.П. Горбунова,
Н.И. Буковская,
О.В. Аносова,
Н.В. Чеганова,
Е.В. Барсамова,
В.М. Кукушкина.
«Взаимодействие
Гудкова Надежда
детского сада и
Васильевна,
семьи по воспитанию Мурыгина
родительской
Наталья
культуры в условиях Васильевна,
поликультурного
Яковлева Юлия
образовательного
Юрьевна,
пространства»
Трубаева Галина
Васильевна,
Вовк Инга
Владимировна,
Хренкова Ирина
Валерьевна.
ПознавательноКурясева О.Г.
творческий проект Колоногая С.К.
«Сказочная страна
наших чувств»

Методическое
пособие
«Формирование
условий для
создания ЕОП
«педагог-ребенокродители»»
Муниципальное дошкольное «Содружество»
образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида №
24» г. Усинска,
Республика Коми
МДОУ детский сад №27 г.
Углегорск Сахалинской
области

Иванова Зинаида
Ивановна,
Выучейская В.В,
Алексеева А.В.

Фиронова Юлия
Валерьевна

Программа
Пономаренко
Валеологического Татьяна
образования
Михайловна
родителей детей
дошкольного
возраста «Здоровый
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8

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
№125 – Детский сад
комбинированного вида
г.Тулы.

9

МДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №4»
г. Воронеж

10

Автономное дошкольное
образовательное учреждение
муниципального образования
города Долгопрудного центр
развития ребенка – детский
сад первой категории №4
«Рябинка»
Московская область, город
Долгопрудный.
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад «Улыбка»п.г.т.
Берёзово, Берёзовский район,
ХМАО-Югра, Тюменская
область.

11

12

13

14

ребенок —
счастливая семья!»
Социальный
Творческая
психологогруппа педагогов
педагогический
под руководством
проект
Черкасовой О.С.
«Педагогическая
культура родителей:
воспитываем
вместе!»
«Ребенок с
Бокова Татьяна
проблемами в
Ивановна
развитии – в едином
образовательном
пространстве ДОУ и
семьи».
Авторская
Матвеева Т.С.,
общеобразовательная Мокрова О.Н.,
программа «Детский Якушина А.Е.
сад – семья» для
Рыднова Л.А.,
родителей и
Горбатова Н.Г.,
педагогов детского Кузьмина А.В.
сада № 4 «Рябинка»

Программа по работе Лесная Наталья
с родителями «Хочу Алексеевна
быть грамотным»
Конкурсная
номинация
Учреждение общего
образования детей
Муниципальное дошкольное Программа
Фрик Лидия
образовательное учреждение взаимодействия
Петровна
Центр развития ребенка
дошкольного
«Детский сад «Голубок».
учреждения и семьи
г. Сорск, Республика Хакасия. «Сопричастность»
Муниципальное дошкольное Программа по
Цветкова Ольга
образовательное учреждение изобразительной
Николаевна
«Центр развития ребенка –
деятельности для
детский сад №109»
разновозрастной
Вологодская область, город группы (1-7 лет)
Череповец.
Муниципальное ДОУ детский Родительский клуб Кочнева Татьяна
сад №22 «Жемчужинка»
«Малышок»
Георгиевна,
комбинированного вида.
Ермакова Татьяна
Самарская область, г.
Петровна,
Жигулевск.
Каменская Елена
Анатольевна,
Ахмеджанова
Светлана
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15

16

17

18

19

20

21

Детский сад
Материалы работы
комбинированного вида №4 психологический
«Солнышко»
клуб для родителей
Ставропольский край, г.
«Воспитываем
Пятигорск.
вместе»
Муниципальное ДОУ детский Рабочая программа
сад №33 «Буратино»
дополнительного
комбинированного вида
образования по
городского округа
работе с детьми с
Новокуйбышевск Самарской ОВЗ «Общее
области
недоразвитие речи»
Самарская область, г.
для детей 5-6 лет
Новокуйбышевск.
Муниципальное дошкольное «Секреты
образовательное учреждение воспитания»
детский сад
общеразвивающего вида № 10
«Теремок»
Иркутская область, г.
Черемхово.
Муниципальное
Программа по
образовательное учреждение формированию
для детей дошкольного и
взаимодействия
младшего школьного возраста между
«Лайдокская начальная
образовательным
школа–детский сад»
учреждением и
посёлок Лайский Док
родителями «Союз
трёх сердец»
Учреждение Муниципальное Образовательная
дошкольное учреждение
модульная
Центр развития ребёнка –
программа для детей
детский сад № 38 «Калинка» старшего
Калужская область, г.
дошкольного
Обнинск.
возраста и их
родителей «Уголок
России – познаём
вместе!»
Муниципальное
Социальнообразовательное учреждение экологический
для детей дошкольного и
проект «В поисках
младшего школьного возраста взаимопонимания»
Сосновская начальная школа
– детский сад.
Нижегородская область,
Спасский район, д. Сосновка.
Муниципальное дошкольное «Современная семья
образовательное учреждение – компетентные
детский сад
родители»

Федеровна,
Татарова Ольга
Александровна
Командин
Евгений
Николаевич
Зыкова Наталья
Савельевна,
Скорынина Ольга
Анатольевна

Шевченко Анна
Викторовна

Маркова Г.В.

Гетман Оксана
Александровна,
Шутикова Ольга
Олеговна,
Никулина
Любовь
Васильевна
Филатова Ольга
Вячеславовна

Ерошевич
Надежда
Юрьевна
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22

общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по художественноэстетическому направлению
развития детей «Олененок».
Тюменская область, ХМАОЮгра, Березовский район, с.
Саранпауль
Государственное
«Интерактивная
Образовательное Учреждение программа
Центр Развития ребенкаформирования
д/с1678 г.Москва.
абилитационной
компетентности
родителей»

Тюрина Надия
Шамильевна

6. Победители в номинации «Государственные образовательные
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Номер Наименование
учреждения
1

2

Государственное
общеобразовательное
учреждение «Областная
кадетская школа – интернат
милиции».
г. Кемерово
Государственное казенное
образовательное учреждение
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, специальная
(коррекционная) школаинтернат для детей с
ограниченными
возможностями здоровья стцы Новолеушковской
Краснодарского края.
Краснодарский край
Павловский район Станица
Новолеушковская

Название
программы

Авторы

Родительский
всеобуч
«Психологопедагогическое
сопровождение
семьи»
Педагогическая
культура
родителей – залог
успешного
воспитания
подрастающего
поколения»

Киселева Ж.А.,
Присяжнюк Н.А.,
Чайкина Е.В.

директор школыинтерната
Курасова Татьяна
Ивановна,
Корниенко
Маргарита
Алексеевна,
Сулим Ольга
Владимировна,
Поломарец
Надежда
Анатольевна,
Буданова Наталья
Анатольевна,
Медведева Дарья
Михайловна,
Мизильская
Наталья
Николаевна,
Коротецкая
Галина Сергеевна
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7. Победители в номинации «Государственные образовательные
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»
Номер Наименование
учреждения
1

2

3

Название
программы

Министерство образования «Азбука для
РФ Министерство
родителей»
образования и науки
Самарской области
Государственное
образовательное учреждение
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи,
Борский центр психологомедико-социального
сопровождения.
Самарская область, Борский
район, село Борское.
Муниципальное
Целевой проект
образовательное учреждение «Здоровая семья:
для детей, нуждающихся в
успех, рост,
психолого-педагогической и развитие»
медико-социальной помощи
«Центр диагностики и
консультирования».
Архангельская область, город
Северодвинск
Муниципальное бюджетное «Растём вместе»
учреждение
(психологоЕкатеринбургский Центр
педагогическое
психолого-педагогической
просвещение
поддержки
родителей по
несовершеннолетних
вопросам
«Диалог».
воспитания и
г. Екатеринбург
развития детей
дошкольного
возраста)

4

Муниципальное
образовательное учреждение
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
«Центр психолого-медикосоцильного сопровождения.
Нижегородской обл., г.
Дзержинск.

5

Государственное бюджетное

Авторы
Наталья
Борисовна
Солопова,
Елена Юрьевна
Сапожникова,
Алёна
Вячеславовна
Демина,
Ольга Сергеевна
Герасименко,
Елена
Владимировна
Бутырина
Ярош Ольга
Васильевна

Яровикова Елена
Анатольевна,
Домрачева
Галина Ивановна,
Лашевская
Екатерина
Львовна,
Казарина Юлия
Владимировна,
Киселева Анна
Александровна.
Коррекционно- Дорохова Лариса
развивающая
Васильевна,
программа
Назарова
«Родительское
Людмила
счастье»
Леонидовна,
(гармонизация
Неретина Лариса
родительско –
Александровна,
детских
Пакшаева
отношений)
Светлана
Олеговна.
Всё в моих руках Руководитель
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образовательное учреждение
Свердловской области для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи,
«Центр психолого-медикосоциального сопровождения
«Дар».
Свердловская область, город
Реж

6

8

творческого
коллектива Николаева
Светлана
Леонидовна,
Булатова Алёна
Александровна,
Ваганова Ольга
Лютеровна,
Грядунова
Светлана
Викторовна,
Кулакова Ираида
Ивановна,
Тебенькова
Надежда
Владимировна,
Халиулина Анна
Махмутовна
Государственное
Программа
Петрова Ирина
образовательное учреждение профилактики и Васильевна,
Свердловской области для
коррекции
Бессонова
детей, нуждающихся в
последствий
Наталья
психолого-педагогической и депривации у
Александровна,
медико-социальной помощи детей с
Кошевых Ирина
«Центр психологодезадаптивными Германовна,
педагогической реабилитации формами
Ушакова Елена
и коррекции», г. Полевской. поведения «Я в Алексеевна
Свердловская область, г.
мире, мир – во
Полевской
мне»
Государственное
Открытый
Шадрина Наталья
образовательное учреждение семинар-тренинг Леонидовна,
Центр лечебной педагогики и для родителей по Михайлова Вера
дифференцированного
теме:
Дмитриевна,
обучения «На Королева».
«Непослушный Денисова
г. Москва
ребенок»
Екатерина
Ивановна

8. Победители в номинации «Специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для обучающихся воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья»
Номер Наименование
учреждения
1

Название
программы

Исполнители

Муниципальное специальное «Взаимодействие Зверева Ольга
(коррекционное)
с семьей в
Петровна
образовательное учреждение повышении её
для обучающихся,
воспитательного
воспитанников с
потенциала в
ограниченными
условиях
возможностями здоровья
коррекционного
специальная (коррекционная) образовательного
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2

3

образовательная школа VIII
вида № 60 г. Челябинска
Муниципальное специальное
(коррекционное)
образовательное учреждение
для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа
VIII вида № 5» г. Глазова
Удмуртской Республики

учреждения VIII
вида»
«Творческие
Матушкина
мастерские для Светлана
родителей»
Евариевна

Муниципальное специальное «Взаимодействие Зверева Ольга
(коррекционное)
с семьей в
Петровна
образовательное учреждение повышении её
для обучающихся,
воспитательного
воспитанников с
потенциала в
ограниченными
условиях
возможностями здоровья
коррекционного
специальная (коррекционная) образовательного
образовательная школа VIII учреждения VIII
вида № 60 г. Челябинска.
вида»

Режим доступу: http://www.firo.ru/?p=4291/
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ДОДАТОК 2. З ДОСВІДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Система работы педагогического коллектива школы с родителями
Автор : Горина Наталья Константиновна, директор школы

Необходимость данной системы в работе педагогического коллектива с родителями
вызвана тем, что в настоящее время система воспитания находится в состоянии острого
кризиса, причинами которого являются:





отсутствие в обществе четких социально-нравственных ориентиров;
разрушение традиционных ориентиров;
низкий уровень жизни;
сложность в самореализации вступающего в жизнь нового поколения.

Старшее поколение зачастую проявляет равнодушие к судьбам тех, кто идет ему на смену,
кому предстоит реально формировать новое общество.
В месте с тем в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем
экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция
самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного
развития ребенка.
Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных
особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно.
Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. В таких семьях нет прочных
межличностных связей между родителями и детьми, и, как следствие, “авторитетом”
становится внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к “выходу” ребенка
из-под влияния семьи.
Создавшееся положение наряду с другими объективными и субъективными причинами
способствует росту детской безнадзорности, преступности, наркомании и других
негативных влияний в детской, подростковой и молодежной среде.
В связи с выше перечисленными причинами следует возобновить поиск новых путей
взаимодействия системы образования с различными социальными институтами,
ответственными за воспитание детей и молодежи, в первую очередь – с семьей.
Педагогами разработана система мероприятий, способствующих установлению
партнерских взаимоотношений с семьями школьников, что создает более благоприятные
условия для творческого развития детей, защиты их прав, решения актуальных проблем
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воспитания учащихся в союзе родителей и педагогов. Это позволяет родителям и
учителям лучше узнать детей, изучить ребенка во всех типах отношений (семейных,
школьных, межгрупповых) в различных ситуациях (дома, в школе, в учреждениях
социума, в общении со взрослыми и детьми) и, таким образом, помогает взрослым в
понимании жизненных приоритетов, профилактике девиантного поведения и
правонарушений.
Ведущая идея системы работы педагогического коллектива школы с родителями установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание
атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.
Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в
том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть
его в разных ситуациях. И таким образом помочь взрослым в понимании индивидуальных
особенностей детей, развитии их способностей, формировании жизненных ценностных
ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении.
Исходя из выше сказанного, определяются цели, задачи, организационно-педагогические
основы системы работы педагогического коллектива школы с родителями.
Цель: сотрудничество и расширение поля позитивного общения с семьей, реализация
планов по организации совместных дел педагогов, родителей и детей.
Задачи:




Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики.
Организация совместных дел.
Организация психолого-педагогического просвещения родителей.

Формы работы с родителями:
Изучение семей обучающихся:








пополнение Банка педагогических данных о родителях учащихся (состав семьи,
сфера занятости родителей, образовательный уровень, социальный статус);
диагностика потребностей родителей в образовательных услугах школы по
подготовке учащихся;
диагностика интересов, способностей и возможностей родителей в оказании
дополнительных образовательных услуг в школе;
пропаганда успешного опыта семейного воспитания учащихся;
психологическое тестирование родителей по уровню подготовки учащихся;
индивидуальные собеседования, беседы с родителями на дому и на классных
собраниях;
родительские собрания; “Психологический комфорт в семье и школе — условие
успешной познавательной деятельности”, “Педагоги и родители — одна семья”, “О
душевном тепле, заботе, любви в общении, с детьми”, “Коммуникационные
особенности в общении с детьми различных возрастных групп”, “Как ликвидировать
конфликт с ребенком”.

Психолого-педагогическое просвещение родителей:
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родительский лекторий: “Воспитание в семье и школе: проблемы, поиски,
решения”, “Основы духовно-нравственного воспитания в отечественной
педагогической культуре”;
встречи с медицинскими работниками: “Психолого-физиологические возрастные
особенности: младших школьников, подростков, юношей и девушек”, “Наркомания,
СПИД — признак духовно-нравственного кризиса молодежи: диагностика и
профилактика”;
встречи Родительского комитета, Управляющего совета с администрацией школы,
учителями: “Современные требования к учащимся по изучению отдельных предметов”,
“Повышение качества образования — приоритетное направление модернизации сферы
образования”, “Предпрофильное обучение — социальный заказ общества к системе
образования в условиях его модернизации;
“круглый стол” родителей, учащихся, администрации школы “Государственная
итоговая аттестация: требования, механизм проведения, проблемы, подготовка
учащихся”;
встреча с юристом, психологом “Профилактика правонарушений
несовершеннолетних”.

Массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно значимой
деятельности и досуга родителей и учащихся:








подготовка поощрительных призов, подарков учащимся по итогам значимых
конкурсов, олимпиад, праздников общешкольного уровня;
конкурс “Мама, папа, я — спортивная семья”, семейных альбомов;
мероприятия: КВНы, интеллектуальное казино: “О, счастливчик!”, “Седьмое
чувство”, “Русский день”, “Крестики-нолики”, “Вместе весело шагать”;
конференция “Круг семейного чтения”;
совместный концерт родителей и учащихся по итогам учебного года;
выставка “Семейное хобби, увлечения, занятия”, “Семейные традиции”;
совместные выходы учащихся и родителей в кино, театр, цирк, экскурсионные и
туристические поездки;

Дни открытых уроков для родителей;






конкурс отцов и сыновей “А ну-ка, парни!”;
конкурс матерей и дочерей (хозяюшек) “А ну-ка, девушки!”;
конференция по обмену опытом воспитания детей “Воспитание детей — забота,
труд, радость”;
организация благоустройства и озеленения школьного двора;
ремонт и оформление классных кабинетов.

Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, образовательным
процессом:







создание Управляющего совета;
организация деятельности Родительского комитета;
организация деятельности Клуба молодой семьи;
создание фонда развития школы для поддержки инновационных процессов;
разработка системы договоров между родителями и школой;
беседы с учителями по обмену мнениями и пожеланиями совершенствования
образовательного процесса;
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обеспечение (материальное и техническое) образовательного процесса с учетом
возможностей и желаний родителей.

Методы работы с родителями:









наблюдение;
индивидуальные беседы;
тестирование;
анкетирование;
диагностика;
анализ детских рисунков и рассказов о семье;
метод взаимодействия;
метод коллективно-творческой деятельности.

Основные направления взаимодействия школы с семьей:
Повышение педагогической культуры родителей:





знакомство с современными системами семейного воспитания с учетом
отечественного и зарубежного опыта;
изучение закономерностей развития ребенка;
содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям;
пропаганда здорового образа жизни.

Пропаганда здорового образа жизни в семье:







родительские практикумы по закаливанию;
практикумы по физической культуре и организации режима двигательной
активности;
организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье;
организация встреч с представителями детского здравоохранения и спорта;
семинары по ОБЖ ребенка в условиях семьи;
клуб любителей семейных путешествий;

Повышение правовой культуры родителей:







изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей;
изучение Конвенции ООН о правах ребенка;
изучение Закона РФ “Об образовании”;
Билль о правах ребенка;
программа развития и воспитания детей в системе национального образования;
программа развития и воспитания детей, имеющих особые образовательные
потребности.

Участие родителей в жизни школы становится более значимым и более активным в
учреждении, отличающемся повышенным уровнем образования, т.к. уверенность в
получении качественного образования повышает уровень доверия родителей к
образовательному учреждению, вселяет в них надежду на осуществление их требований к
образовательным услугам.
Наметившаяся тенденция к дифференциации семей по уровню их образования,
социальному статусу, материальному достатку в условиях ОУ является опорой для
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развития образовательного процесса в школе, т.к. достаточно высокий уровень
образования родителей (более 50% родителей с высшим образованием) позволяет активно
привлекать их к развитию системы образования в школе.
Следовательно, задача педагогов – создать условия для участия родителей в разработке
индивидуальных образовательных маршрутов развития их детей, т.е. родители становятся
активными участниками образовательного процесса.
Формы участия родителей в управлении ОУ:





инвесторы-спонсоры;
социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных
образовательных услуг;
эксперты качества образования;
защитники прав и интересов ребенка.

Такое участие родителей в жизни школы влияет не только на развитие образования в
целом и расширяет состав участников образовательного процесса, ответственных и лично
заинтересованных в его положительном результате, но и содействует повышению
авторитета родителей в семье, повышает самооценку учащихся, чьи родители уважаемы и
востребованы в школе, что, несомненно, способствует сближению взрослых и детей.

Положение о школе «Психология - родителям»
1.Общие положения
1.1.Школа «Психология - родителям» создана с целью установления сотрудничества
детского сада и семьи в вопросах развития и воспитания детей.
1.2.Школа «Психология - родителям» осуществляет свою деятельность в соответствии с
нормативно – правовыми актами в сфере образования, уставом ДОУ, настоящим
положением.
1.3.Участниками школы «Психология - родителям» являются родители, педагог –
психолог, старшая медицинская сестра, врач, педагоги, логопед.
1.4.Школа «Психология - родителям» осуществляет свою деятельность на основании
приказа заведующего.
1.5.Основные принципы школы «Психология - родителям»:
 добровольность,
 компетентность,
 соблюдение этики.
2. Основные направления школы «Психология - родителям»:
оказание психологической помощи родителям,
повышение психологических знаний,
пропаганда семейного опыта.
3.Права и обязанности участников школы «Психология - родителям».
3.1. Родители (законные представители) имеют право:
получать квалифицированную консультативную помощь по развитию ребенка и общению
с ним;

113
получать практическую помощь в организации общения с детьми дома;
на обмен опытом в воспитании детей.
3.2. ДОУ имеет право:
на изучение и распространение положительного семейного опыта;
на изменение плана работы школы «Психология - родителям» в зависимости от
возникающих проблем, пожеланий родителей.
3.3.ДОУ обязано:
организовывать работу школы «Психология - родителям» в соответствии с планом,
утвержденным заведующим, и учетом проблем, пожеланий и интересов родителей;
предоставлять консультативную и практическую помощь родителям.
4. Организация деятельности школы «Психология - родителям»:
4.1. Работа школы «Психология - родителям» осуществляется на базе детского сада.
4.2. Работа планируется по результатам опроса родителей (законных представителей),
4.3. На итоговом заседании обсуждаются результаты работы школы «Психология родителям».
4.4. Формы организации деятельности школы «Психология - родителям»:
 дискуссия,
 психологические тренинги,
 практикумы,
 решение психологических ситуаций,
 обсуждение опыта семейного воспитания,
 другие.

ШКОЛА «ПСИХОЛОГИЯ - РОДИТЕЛЯМ»
ПЛАН РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД.
Цель: Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах развития и
воспитания детей.
ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1. Планомерное, активное распространение психологических знаний среди
родителей.
2. Практическая помощь семье в воспитании детей;
3. Установление партнерских отношений с родителями.
4. Организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного
воспитания.
5. Активизация психологического самообразования родителей.
Тема занятий

6.
7.
8.
9.

Форма
Кол –во
проведения
часов
Первый год обучения (вторая младшая группа)
«Как здорово, что все мы здесь
1
Деловая
игра
сегодня собрались!..»
«Упрямство – от противостояния к
Лекция-беседа
1
пониманию»
Семья и ее влияние на ребенка.
Семинар1
практикум
«Учи показом, а не рассказом»
Информационно –
1

Срок
Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
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1.

2.
3.
4.

(О роли родительского авторитета
практическая
в воспитании)
беседа
Второй год обучения (средняя группа)
Знаю ли я своего ребенка?
Информационно –
аналитическая
беседа
Как научиться понимать ребенка?
Тренинг
Родители – гиды на пути познания. Лекция – беседа с
участием логопеда
«Десять ошибок в воспитании,
Дискуссия
которые все когда – нибудь
совершали»

Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/550193/pril1.doc

1

Октябрь

1
1

Декабрь
Февраль

1

Апрель
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ДОДАТОК 3. З досвіду Російської Федерації

Формы и методы работы классного руководителя с семьей ученика
Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько тесно
взаимодействуют школа и семья. Ведущую роль в организации сотрудничества
школы и семьи играют классные руководители. Именно от их работы зависит то,
насколько семьи понимают политику, проводимую школой по отношению к
воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реализации. При этом семья должна
рассматриваться как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение
усилий родителей и педагог создаст благоприятные условия для развития ребенка.
Функции классного руководителя разнообразны, работа с семьями своих учеников важное направление его деятельности.
В основе взаимодействия семьи и классного руководителя должны лежать принципы
взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и терпимости по
отношению друг к другу.
У вас есть ребенок школьник? Насколько хорошо в вашем случае налажено
взаимодействие между школой и семьей? Существует огромное количество форм
данного взаимодействия... Как обстоят дела в вашем случае?
Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями учащихся
отводится психолого-педагогическому просвещению. Накопление психологопедагогических знаний родителей должно быть тесно связано с развитием их
педагогического мышления, практических умений и навыков в области воспитания.
Необходимо, чтобы информация носила предупреждающий характер, была бы
основана на практической целесообразности, демонстрировала опыт, конкретные
факты. Это обусловливает отбор содержания, а также форм организации
педагогического просвещения.
Формы работы:
Посещение семьи — эффективная форма индивидуальной работы педагога с
родителями. При посещении семьи происходит знакомство с условиями жизни
ученика. Педагог беседует с родителями о его характере, интересах и склонностях, об
отношении к родителям, к школе, информирует родителей об успехах их ребенка,
дает советы по организации выполнения домашних заданий и т.д.
Переписка с родителями — письменная форма информирования родителей об
успехах их детей. Допускается извещение родителей о предстоящей совместной
деятельности в школе, поздравление с праздниками, советы и пожелания в
воспитании детей. Главное условие переписки — доброжелательный тон, радость
общения.
Родительское собрание — форма анализа, осмысления на основе данных
педагогической науки опыта воспитания.
Виды родительских собраний: организационные, собрания по плану психолого -
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педагогического просвщения, тематические, собрания-диспуты, итоговые
(четвертные) и т.д. Тематика родительских собраний обычно определяется педагогами
и может обсуждаться на родительском комитете.
Общешкольные (или по параллелям) родительские собрания проводятся, как правило,
два раза в год. Здесь родителей знакомят с документами о школе, с основными
направлениями, задачами и итогами ее работы.
Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. На них
обсуждаются задачи учебно-воспитательной работы класса, планирование
воспитательной работы в классе, намечаются пути наиболее тесного сотрудничества
семьи со школой, подводятся итоги работы. Классные родительские собрания
эффективны лишь тогда, когда на них не только подводят итоги успеваемости, но и
рассматривают актуальные педагогические проблемы. На таких собраниях
обсуждение успеваемости учащихся не самоцель, а мостик к решению той или иной
педагогической проблеме.
Более подробно о родительских собраниях можно прочитать в соответствующей
статье.
Система работы педагога с родителями предусматривает и вовлечение их в
школьное самоуправление. Родители учащихся юридически не входят в школьный
коллектив и вообще коллектива не образуют, но не менее педагогов или своих детей
заинтересованы в успешной работе школы. Они своего рода социальные заказчики
школы, поэтому должны иметь возможность влиять на ее деятельность и участвовать
в школьной жизни. Образуя ассоциацию, родители вправе создавать свои органы
самоуправления и решать некоторые вопросы жизни школы самостоятельно. Этим
целям могут служить школьные родительские собрания, конференции, родительский
комитет и его комиссии, секции и другие рабочие органы. Кроме того, родители могут
входить как равноправные члены в школьный совет, если школьное самоуправление
предусматривает создание этого органа. Одной из форм сотрудничества классного
руководителя с группой наиболее опытных, инициативных родителей является
классный родительский комитет. Родительский комитет работает на основе
положения о родительском комитете школы. Он совместно с классным руководителем
и под его руководством планирует, готовит и проводит всю совместную работу по
педагогическому образованию, установлению контактов с родителями, оказанию
помощи в воспитании детей класса, анализирует, оценивает и подводит итоги
сотрудничества школы и семьи.
Представители родителей, постоянные помощники педагога входят в общешкольный
родительский совет. Это - координирующий штаб разнообразной работы со всеми
родителями, объединяющий усилия школы и семьи для решения воспитательных
задач.
Организация совместных досуговых мероприятий
Во многих школах родители — частые гости и на внеклассных мероприятиях. Это и
спортивные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» и «Огоньки»,
посвященные Международному женскому дню 8 марта, и вечера «Встреча с
профессией», и концерты художественной самодеятельности. Все это позволяет
лучше узнать своих детей родителям, открыть для себя еще не известные стороны их
интересов, увлечений, таланта. Формы досуга: совместные праздники, подготовка

117
концертов, спектаклей: просмотр, обсуждение фильмов и спектаклей; соревнования,
конкурсы, КВН; домашние клубы выходного дня; кружки, организованные
родителями. Кроме того, даже не систематические, а единичные коллективные дела
класса, проводимые совместно с родителями, имеют огромный воспитательный
эффект. Возможно, например, проведение вечера-встречи «Мир увлечений нашей
семьи», на котором демонстрируются поделки, сувениры — все то, чем семья увлекается в свободное время.
Работа педагога с родителями невозможна без сотрудничества, активного вовлечения
родителей в учебно-воспитательный процесс, что предполагает организацию
различных кружков, спортивных секций, участие в заседаниях клубов. К
сожалению, многие родители настолько перегружены основной работой, что не в
состоянии уделить достаточного внимания не только школе и одноклассникам своего
ребенка, но и собственному ребенку. Тем не менее один-два энтузиаста всегда
находятся. Чаще всего это спортсмены, тренеры, которые организуют различные
спортивные секции или проводят соревнования вместе со школьными
преподавателями физкультуры.
Кружки могут работать и вне школы. И если у какой-то мамы есть возможность
собирать у себя дома девочек, она может возглавить домашний кружок или клуб,
например «Хозяюшка», и этим оказать огромную помощь в воспитании будущих
матерей и хозяек дома.
Неоценима помощь родителей и в укреплении материально-технической базы
школы, в организации родительского патруля во время проведения дискотек и
вечеров.
Университет педагогических знаний — это форма психолого-педагогического
просвещения родителей. Он вооружает их необходимыми знаниями, основами
педагогической культуры, знакомит с актуальными вопросами воспитания с учетом
возраста и запросов родителей, способствует установлению контактов родителей с
общественностью, семьи со школой, а также взаимодействию родителей и учителей в
воспитательной работе. Программа университета составляется педагогом с учетом
контингента учащихся класса и их родителей. Формы организации занятий в
университете педагогических знаний достаточно разнообразны: лекции, беседы,
практикумы, конференции для родителей и т.д.
Лекция — это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая
сущность той или иной проблемы воспитания. Лучший лектор — сам учительвоспитатель, знающий интересы детей, умеющий проводить анализ воспитательных
явлений, ситуаций. Поэтому в лекции следует вскрывать причины явлений, условия
их протекания, механизм поведения ребенка, закономерности развития его психики,
правила семейного воспитания.
При подготовке лекции следует учитывать ее структуру, логику, можно составить
план с указанием основных идей, мыслей, фактов и цифр. Одно из необходимых
условий лекций — опора на опыт семейного воспитания. Метод общения во время
лекции — непринужденный разговор, задушевная беседа, диалог заинтересованных
единомышленников.
Тематика лекций должна быть разнообразной, интересной и актуальной для
родителей, например: «Возрастные особенности младших подростков», «Режим дня
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школьника», «Что такое самовоспитание?», «Индивидуальный подход и учет
возрастных особенностей подростков в семейном воспитании», «Ребенок и природа»,
«Искусство в жизни детей», «Половое воспитание детей в семье» и т.д.
Конференция — форма педагогического просвещения, предусматривающая
расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции
могут быть научно-практическими, теоретическими, читательскими, по обмену
опытом, конференциями матерей, отцов. Конференции проводятся раз в год, они
требуют тщательной подготовки и предусматривают активное участие родителей. К
ним обычно готовят выставки работ учащихся, книг для родителей, концерты
художественной самодеятельности.
Темы конференций должны быть конкретными, например: «Игра в жизни ребенка»,
«Нравственное воспитание подростков в семье» и т. п. Чтобы собрать материал и
привлечь внимание родителей, на занятиях университета педагогических знаний,
предшествующих конференции, иногда предлагается заполнение краткой анкеты.
Конференция обычно открывается вступительным словом директора школы (если это
общешкольная конференция) или классного руководителя (если она классная). С
краткими, заранее подготовленными сообщениями о своем опыте семейного
воспитания выступают родители. Таких сообщений может быть три-четыре. Затем
предоставляется слово всем желающим. Итоги подводит ведущий конференции.
Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций,
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей.
В ходе педагогического практикума учитель предлагает найти выход из какой-либо
конфликтной ситуации, которая может сложиться во взаимоотношениях родителей и
детей, родителей и и школы и т. д., объяснить свою позицию в той или иной
предполагаемой или реально возникшей ситуации.
Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с новыми
программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя.
Наиболее часто открытые уроки практикуются в начальной школе. Необходимо хотя
бы один-два раза в полугодие давать возможность родителям присутствовать на
открытом уроке. Это позволит избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и
непониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в
сегодняшней школе.
День открытых уроков проводится в удобное для родителей время, чаще всего в
субботу. В этот день педагоги проводят уроки в нетрадиционной форме, стремясь
показать свое мастерство, раскрыть способности детей. День завершается
коллективным анализом: отмечаются достижения, наиболее интересные формы урока,
результаты познавательной деятельности, ставятся проблемы, намечаются
перспективы.
Педагогическая дискуссия (диспут) — одна из наиболее интересных форм
повышения педагогической культуры. Отличительная особенность диспута
заключается в том, что он позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение
поставленных проблем, способствует выработке умения всесторонне анализировать
факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт. Успех
диспута во многом зависит от его подготовки. Примерно за месяц участники должны
познакомиться с темой будущего диспута, основными вопросами, литературой. Самая
ответственная часть диспута — ведение спора. Многое определяет здесь поведение
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ведущего (им может быть педагог или кто-то из родителей). Необходимо заранее
установить регламент, выслушивать все выступления, предлагать, аргументировать
свою позицию, в конце диспута подвести итоги, сделать выводы. Главный принцип
диспута — уважение к позиции и мнению любого участника.
Темой диспута может служить любая спорная проблема семейного и школьного
воспитания, например: «Частная школа — за и против», «Выбор профессии — чье это
дело?».
Ролевые игры — форма коллективной творческой деятельности по изучению уровня
сформированности педагогических умений участников. Примерными темами ролевых
игр с родителями могут быть следующие: «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из
школы», «Семейный совет» и др. Методика ролевой игры предусматривает
определение темы, состава участников, распределение ролей между ними,
предварительное обсуждение возможных позиций и вариантов поведения участников
игры. При этом важно проиграть несколько вариантов (положительных и
отрицательных) поведения участников игры и путем совместного обсуждения
выбрать оптимальный для данной ситуации способ действий.
Индивидуальные тематические консультации. Часто в решении той или иной
сложной проблемы педагог может получить помощь непосредственно от родителей
учеников, и этим не следует пренебрегать. Консультации с родителями полезны как
для них самих, так и для учителя. Родители получают реальное представление о
школьных делах и поведении ребенка, учитель же — необходимые ему сведения для
более глубокого понимания проблем каждого ученика.
Обменявшись информацией, обе стороны, возможно, придут к взаимному согласию
относительно конкретных форм родительского содействия. В общении с родителями
педагог должен проявлять максимум тактичности. Недопустимо стыдить родителей,
намекать на невыполнение ими своего долга по отношению к сыну или дочери.
Подход учителя должен быть таким: «Перед нами стоит общая проблема. Что мы
можем предпринять для ее решения?» Тактичность особенно важна с теми
родителями, которые уверены, что их дети не способны на дурные поступки. Не найдя
к ним правильного подхода, педагог столкнется с их возмущением и отказом от
дальнейшего сотрудничества. Принципы успешного консультирования —
доверительные отношения, взаимоуважение, заинтересованность, компетентность.

Режим доступу: http://www.3vium.ru/semya/formiraboti.html
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ДОДАТОК 4. З ДОСВІДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ РАСКРЫТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ
Чередова Надежда Михайловна, учитель
начальных классов МОКУ «Тюкалинский лицей» (г. Тюкалинск, Омская обл.)

Ребенок идет в школу – это самое важное событие для него, для родителей, для первого
учителя, который его встретит.
Развитие личности ребенка через формирование у него потребности в достижении успеха
зависит от того, насколько едины в сотрудничестве с ребенком семья и школа.
Организатором такого сотрудничества и становится первый учитель. Партнерство семьи и
школы должно работать в интересах ребенка, разделяя ответственность за его развитие и
образование. В период младшего школьного возраста родители и семейная атмосфера
являются для ребенка наиболее важным фактором, а работа учителя в классе не принесет
желаемых результатов без активного участия родителей.
Сотрудничество учителя с семьями детей является требованием времени, потому как
происходит объединение усилий детей, родителей и учителя в стремлении к достижению
оптимальных результатов, что делает школу привлекательной для детей и родителей, а
для учителя – это стимул к творческой деятельности.
Активные формы взаимодействия учителя с родителями – важное условие раскрытия
творческого потенциала семьи. Действия, которые дарят ощущение праздника, радости,
веселья, совместного общения долго согревают и детские, и взрослые воспоминания, а
положительные эмоции важны всем. Кроме того, происходит косвенное руководство по
организации досуга семей учащихся. Огромное значение имеет положительное общение
для детей из неполных и проблемных семей. Встреча с авторитетными родителями своих
одноклассников делает для ребенка гораздо больше, чем беседы и нравоучения, то есть
происходит также и косвенное влияние на будущие поступки ребенка, формирование его
характера через стремление к подражанию, в том числе и формируется значимое
отношение к понятию «семья».
Использование нетрадиционных форм сотрудничества с родителями в классе позволяет
детям и родителям увидеть друг друга в непривычной обстановке, лучше понять близких.
Тщательно подготовленное, содержательное, нестандартное по форме и актуальное по
значимости общее дело совершает настоящий переворот в сознании мам и пап,
раскрывает в них огромный воспитательный потенциал и желание помочь своему ребенку
стать счастливее; поднимает авторитет школы, позволяет объединить усилия родителей.
Непринужденная праздничная атмосфера, доброжелательность, теплота, душевность,
юмор, желание поделиться эмоциями приводит к тому, что родители достаточно
откровенно говорят о своих проблемах с учителем, чаще предлагают свою помощь.
Учитель приобретает не только единомышленников, но и помощников.
Доброжелательная атмосфера в классе и родительском коллективе, равноправие
способствует развитию и становлению личности ребенка, а общение ДЕТИ - РОДИТЕЛИ
- УЧИТЕЛЬ
приносит ребенку радость. Творческое сотрудничество школы с семьей
дает положительный результат семейного общения, привлекает семью к осознанному и
активному участию в образовании ребенка, создает оптимальные условия и позволяет
добиваться позитивных результатов в развитии и саморазвитии, воспитании и
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самовоспитании, обучении и самообучении личности.
За 35 лет педагогической деятельности в начальной школе, у меня сформировался свой
стиль работы с родителями. Говоря «родители», я подразумеваю и папу, и маму, и
бабушку, и дедушку, и других родственников, которые общаются с малышом. Находить
общий язык с родителями теперь уже просто, так как половина класса родителей мои
бывшие ученики. В работе использую следующие принципы взаимной деятельности:
. обращение к чувству родительской любви и уважение ее;
. доброжелательность и дипломатичность в общении;
. позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности
как матери и отца, их трудовой и общественной деятельности.
Сотрудничество с родителями осуществляю по следующим направлениям:
1. Изучение условий семейного воспитания.
Посещение семей и знакомство с ней в естественной, неформальной обстановке,
особенности семейного воспитания, систематический мониторинг уровня
взаимоотношений семьи и школы, организация родительского всеобуча, индивидуальные
консультации, организация встреч с врачами, психологами, работниками библиотеки.
Формы работы: беседы, анкетирование, сочинения детей о семье, конкурс творческих
работ учащихся «Моя семья», формирование банка данных о семье и семейном
воспитании.
3. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.
В классе обеспечен свободный доступ родителей на уроки в любое удобное для них
время, а не только в Дни открытых дверей. Это позволяет родителям сохранить интерес к
школьной жизни ребенка буквально с первых дней обучения, быстрее познакомиться с
индивидуальными особенностями ребенка и типом семейного воспитания.
Формы учебного взаимодействия с семьей.
Урок-наблюдение за деятельностью учителя и детей позволяет родителям проследить за
тем, как строится система обучения на современном этапе, какие методы и приемы
используются, каким образом складываются взаимоотношения ребенка с педагогом, со
сверстниками; увидеть характер затруднений ребенка, своевременно оказать ему помощь
или обратиться за поддержкой к учителю.
Предоставляя право прийти в школу на урок в любое время, а не по приглашению,
вызывает у родителей чувство доверия, взаимопонимания. Многим родителям приходится
пересмотреть свое отношение к ребенку.
Информированность о школьной жизни ребенка, образовательном процессе и его
возможностях влияния на развитие личности ребенка вызывает интерес к учебной работе,
мамы и папы отмечают, как изменилась программа по сравнению со временем, когда
учились они сами, как изменилась технология урока, как самостоятельно учатся добывать
знания их дети.
Урок-практическое участие родителей знакомит родителей с уровнем развития
современного образовательного процесса, приучает родителей, детей и учителя к
совместной деятельности. Родителям предлагается роль активных участников урока.
Изучая тему вместе с детьми, родители чувствуют себя внутри образовательного
процесса, ненадолго возвращаясь в детство, часто заново отмечая, каким нелегким может
быть процесс обучения.
Дети, видя своих родителей и родителей товарищей в классе, чувствуют искреннюю
заинтересованность в своих успехах знакомятся с коллективом родителей, постепенно
запоминают их, расширяя круг общения; а родители Они видят лучше узнают класс, а не

122
только своего ребенка, видят часто те проблемы, которые, может быть, не заметил
учитель, а затем предлагают свои предложения улучшения организации учебновоспитательного процесса, сознательно участвуют в оказании практической помощи
ребенку, классу, школе.
После посещения уроков родителями, провожу анкетирование.
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы:
. деятельностью учителя на уроке
. оформлением кабинета
. отношениями между детьми в классе
. взаимоотношениями ребенка с учителем
. получили ли вы информацию об успехах и неудачах ребенка?
. укажите характер его затруднений
. в какой помощи со стороны учителя Вы нуждаетесь?
Что, по Вашему мнению, хорошо?
Что можно было бы улучшить?
Спасибо за ответы.
Анализ родительских анкет помогает проанализировать свою деятельность, своевременно
заметить проблемы и наметить пути их устранения.
Урок-соревнование детей и родителей:
Эту форму работы очень любят дети, так как она создает ситуацию успеха в учебной
деятельности детей, стимулирует их познавательные интересы, стремление к
самостоятельному углублению имеющихся знаний.
Открытый урок- эта форма совместной деятельности, которая формирует общественную
активность детей и родителей в рамках школы, города, района.
День открытых дверей – это праздник класса, на котором демонстрируются
только положительные достижения каждого ребенка, это своеобразный итог
новой ступеньки достижений детей, родителей и учителя. Эта форма позволяет родителям
увидеть, как строится процесс обучения, как ребенок адаптируется к новым обязанностям,
какие успехи им достигнуты. Родители отмечают для себя, на что следует обратить
внимание, чтобы помочь ребенку не отстать от сверстников.
Родители – мои помощники и союзники и во внеклассной деятельности.
Важнейшим направлением во внеурочной деятельности является сохранение и
укрепление здоровья детей, формирование установок на здоровый образ жизни, родители
показывают пример своим воспитанникам, принимая участие семьями в школьных и
городских соревнованиях.
Совместно с родителями в классе проходят праздники, новогодние театрализованные
представления, когда в роли артистов выступают и родители, и дети. Это помогает
ребятам перебороть чувство неуверенности в своих силах, которое мешает успешному
обучению; заставляет мобилизовать многие внутренние резервы. А когда рядом родители
и друзья, самое главное – какая ты личность.
В нашей школе ежегодно проводятся выставки из природного материала: «Природа и
фантазия», где ребята представляют не только индивидуальные работы, а коллективные;
традиционными стали семейные творческие проекты.
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В классе проходит конкурс «Моя семья – мое богатство».
Номинации:
Семейная фотография.
Семейная традиция.
Наши увлечения.
Моя родословная.
В рамках конкурса в детской библиотеке прошел праздник, посвященный Дню Защитника
Отечества, «Связь трех поколений», где выступали дедушки, папы и сыновья.
Изучив интересы детей в классе, организовали кружок «Мир профессий» на базе нашего
класса. Руководя кружком, доношу до учащихся, с учетом возрастных особенностей и
познавательной активности,
ощущение нужности и важности каждой профессии. При проведении занятий в кружке
используются следующие формы: мини- исследования, поисковая работа, экскурсии на
предприятия, устные журналы. В организации работы и проведении занятий активными
помощниками являются родители.
В результате совместной деятельности родителей детей и учителя в 4 классе создан
хороший дружный коллектив, ребята в классе активны как в учебной деятельности, так и
во внеурочной. Им хочется много знать, им все интересно, они желают участвовать во
всех делах, желают проявить себя, продемонстрировать свои умения, достижения и
знания. Поэтому дети с огромным желанием принимают участие в олимпиадах школьного
уровня, в различных городских и районных конкурсах. Интерес к предметам из года в год
повышается.
Изменяется и позиция родителей: если в начале они слушатели, потом союзники, затем
участники творческих дел.
Режим доступу: http://www.uchportal.ru/publ/12-1-0-588
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ДОДАТОК 5.
КАК НЕ НАДО ВОСПИТЫВАТЬ МАЛЬЧИКОВ
(из книги И.С.Кона «Мальчик – отец мужчины», глава 5).
1. Не делайте из мальчика «настоящего мужчину». Все настоящие мужчины разные,
поддельные мужчины – только те, которые притворяются «настоящими». Андрей
Дмитриевич Сахаров так же мало похож на Арнольда Шварценеггера, как Кармен на
мать-героиню. Помогите своему мальчику выбрать тот вариант маскулинности, который
ему ближе и в котором он окажется успешнее, чтобы он мог принимать себя и не жалеть
об упущенных, чаще всего лишь воображаемых, возможностях.
2. Не воспитывайте из него воина и защитника отечества. Исторические судьбы
современного мира, частью которого является Россия, решаются не на полях сражений, а
в сфере научно-технических и культурных достижений. Если ваш мальчик вырастет
достойным человеком и гражданином, умеющим отстаивать свои права и выполнять
связанные с ними обязанности, он справится и с защитой отечества.
Если же он привыкнет видеть кругом врагов и решать все споры с позиции силы, ничего,
кроме неприятностей, ему в жизни не светит.
3. Не воспитывайте его охотником, эта профессия давно уже вышла из моды. Чуть ли не
половина всех видов животных занесена в Красную книгу, а охотники на людей рано или
поздно оказываются на скамье подсудимых Гаагского трибунала. Пусть он лучше будет
экологом, защитником природы и всех тех, кто нуждается в помощи.
4. Не учите его отличаться от женщин. Во-первых, он и так от них отличается. Во-вторых,
«не быть девчонкой» его обязательно и жестко, даже вопреки вашей воле, научат
сверстники. Зачем вам петь в этом громком, но безголосом хоре? Родители уникальны и
должны быть солистами.
5. Не учите мальчика, по примеру благородных рыцарей и гнусных насильников,
относиться к женщине с позиции силы. Быть рыцарем красиво, но если ваш мальчик
окажется в отношениях с женщиной не ведущим, а ведомым или столкнется с
недобросовестной конкуренцией с ее стороны, это станет для него травмой. Разумнее
видеть в «женщине вообще» равноправного партнера и потенциального друга, а
отношения с конкретными девочками и женщинами выстраивать индивидуально, в
зависимости от их и твоих ролей и желаний.
6. Не пытайтесь формировать сына по собственному образу и подобию. Это не удалось
даже Господу Богу, любимое творение которого часто выглядит злой карикатурой на Его
замысел. Для родителя, не страдающего манией величия, гораздо более важная задача –
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помочь мальчику стать самим собой.
7. Не заставляйте мальчика реализовывать ваши несбывшиеся мечты и иллюзии. Вы не
знаете, какие черти сторожат тропинку, с которой вы когда-то свернули, и существует ли
она вообще. Единственное, что в вашей власти, – помочь мальчику выбрать оптимальный
для него вариант развития, но право выбора принадлежит ему.
8. Не пытайтесь изображать из себя строгого отца или ласковую мать, если эти черты вам
несвойственны. Во-первых, обмануть ребенка невозможно. Во-вторых, на него влияет не
абстрактная

«полоролевая

модель»,

а

индивидуальные

свойства

родителя,

его

нравственный пример и то, как он к сыну относится.
9. Не

верьте

психологам,

утверждающим,

что

в

неполных

семьях

вырастают

неполноценные мальчики. Это утверждение фактически неверно, но действует как
самореализующийся прогноз. «Неполные семьи» – не те, в которых нет отца или матери, а
те, где недостает родительской любви. Материнская семья имеет свои дополнительные
проблемы и трудности, но она лучше, чем семья с отцом-алкоголиком или где родители
живут как кошка с собакой.
10. Не пытайтесь заменить сыну общество сверстников, избегайте конфронтации с
мальчишеской средой, даже если она вам не нравится. Единственное, что вы можете и
должны сделать, – это смягчить связанные с нею неизбежные травмы и трудности. Против
«плохих товарищей» лучше всего помогает доверительная атмосфера в семье. А
стопроцентную гарантию от всех неприятностей, если верить старой рекламе, дает только
страховой полис.
11. Не злоупотребляйте запретами и, по возможности, избегайте противоборства с
мальчиком. Если на вашей стороне сила, то на его стороне – время. Краткосрочный
выигрыш может легко обернуться долгосрочным поражением. А если вы сломаете его
волю, в проигрыше окажутся обе стороны.
12. Никогда не применяйте телесных наказаний. Тот, кто бьет ребенка, демонстрирует не
силу, а слабость. Иллюзорный педагогический эффект полностью перекрывается
долгосрочным отчуждением и неприязнью.
13. Не пытайтесь навязать сыну определенный род занятий и профессию. К тому времени,
когда он будет делать свой ответственный выбор, ваши предпочтения могут морально и
социально устареть. Единственный путь – с раннего детства обогащать интересы ребенка,
чтобы у него был как можно более широкий выбор вариантов и возможностей.
14. Не слишком уповайте на опыт предков. Мы плохо знаем реальную историю
повседневности, нормативные предписания и педагогические практики друг с другом
никогда и нигде не совпадали. Кроме того, сильно изменились условия жизни, а
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некоторые методы воспитания, которые раньше считались полезными (та же порка),
сегодня неприемлемы и неэффективны.
Если у вас не мальчик, а девочка, вы без особого труда сможете перефразировать эти
простые правила применительно к ней.
Режим доступу:
http://qame.ru/book/other/malchik_otetc_muzhchini/%d0%98%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8
c%20%d0%9a%d0%be%d0%bd,%20%d0%9c%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b8%d0
%ba%20%20%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86%20%d0%bc%d1%83%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0
%bd%d1%8b.rtf
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ДОДАТОК 5. З ДОСВІДУ США.
ДЕЯКІ СПОСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ДО УЧАСТІ В ЖИТТІ ШКОЛИ
1. 10 ідей щодо проведення тижня «Візьми свою сім’ю до школи». Цей тиждень
проводиться Асоціацією батьків та вчителів в лютому (інформація поширюється через
інтернет, плакати та інші джерела).
 Плакат сімейних історій (запропонуйте батькам відтворити частинку своєї шкільної
історії на плакаті)
 Ранкове вітання – коли батьки заводять своїх дітей до школи, запропонуйте їм кави,
печива та поінформуйте їх щодо недільних планів роботи школи.
 Переповідання історії громади – проведення зустрічі з істориком, який розповідає
історію громади для учнів та членів їх родин.
 Вечір страв різних народів. Підготуйте страви та запропонуйте батькам та сім’ям
спробувати страви різних народів. Вкажіть назву кожної страви та країну її походження.
 Академія успіху (в суботу). Запропонуйте батькам взяти участь у майстер-класах та
воркшопах з різних тем, наприклад, усвідомлене батьківство, фінанси, навички здавання
іспитів, комп’ютерні навички тощо.
 Вечір ігор. Запропонуйте батькам та сім’ям взяти участь у настольних іграх. Можна
організувати турніри чи змагання.
 Залучення батьків до участі в святковому обіді з приводу святкування дня Валентина чи
інших свят.
 Ярмарок професій. До школи запрошуються батьки, які бажають розповісти школярам
про професії та спеціальності, які вони обрали, поділитися корисним досвідом.
 Виставка учнівських робіт (фотографій, скульптур, малюнків).
 Спортивні змагання для груп батьків та учнів та змішаних груп.
2. Проведення вечорів планування проектів для батьків.
Батьків запрошують взяти участь у розробці проекту. Для цього на зустрічі їм пропонують
ознайомитися з успішними учнівськими проектами минулих років, а також долучитися до
розробки та наповнення нових проектів.
3. Залучення волонтерів-батьків до покращення учнівської успішності.
Якщо в школі є велика кількість учнів, що мають складнощі в оволодінні деякими
предметами, залучаються волонтери з громади, які можуть надавати допомогу школярам.
4. Проведення brownbag обідів, або вільних за своїм форматом зустрічей, присвячених
обговоренню якоїсь теми (як правило, протягом 1,5 годин). За традицією, такі зустрічі
призначаються в обідній час (учасники приносять з собою обід в пакетах з коричневого
паперу - саме тому ці обіди і дістали назву brownbag). Теми семінарів можуть стосуватися
навчального процесу, поведінки учнів, стосунків тощо.
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5. Спільне обговорення книжок з батьками та вчителями на щорічних зустрічах.
Вчителі обирають найбільш цікаві, на їх погляд, книжки, читають їх, потім спонукають
учнів та їх батьків до читання. Через місяць співробітники школи, учні та їх сім’ї
збираються на обговорення прочитаного.
6. Голосова пошта для батьків.
Кожної п’ятниці батько чи мати учня з класу отримує повідомлення на голосову пошту з
коротким підсумком усього важливого, що відбулося за тиждень в класі, де навчається їх
дитина. Батьки можуть одразу відповісти на це повідомлення, задати питання, що їх
цікавлять.
7. Розсилка квартальних бюлетенів із шкільними новинами, майбутніми подіями, графіком
іспитів, новинами від викладачів. Актуальна інформація також розміщується на шкільних
сайтах.
8. Нехай почнеться шоу. Проведення шоу у вигляді презентації для батьків, в яку включені
слайди з робіт учнів. Презентація учнівських робіт.
9. Спілкування електронною поштою. Було проведене незалежне дослідження щодо
ефективності телефонних дзвінків, письмових звітів у спілкуванні та залученні батьків до
волонтерської діяльності. Виявилося, що найбільш ефективним способом залучення
батьків є спілкування через електронну пошту.
10. Проведення вечорів математики, літератури тощо
11. Висловлення вдячності. Після завершення навчального року кожному батьковіволонтерові дарується сертифікат волонтера та книга, наповнена листами подяки від учнів,
яким він допомагав.
12. Розкажіть мені про свою дитину. На початку року класний керівник пропонує батькам
написати твір про свою дитину («Мільйон чи може трішки менше слів про Вашу дитину»).
13. Проведення конференцій для батьків та вчителів. Конференція з метою висвітлення та
обговорення актуальних для школи проблем та питань.
Режим доступу: http://www.educationworld.com/a_special/parent_involvement.shtml//
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ДОДАТОК 7. З ДОСВІДУ США
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИСНОЇ І ШКІДЛИВОЇ ПОВЕДІНКИ
У СПІЛКУВАННІ З БАТЬКАМИ ДЛЯ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ
( за Марджери Гінзбург, доктор философии, адъюнкт-професор Педагогічного коледжу
Университету Вашингтону)
Шкідлива поведінка

Корисна поведінка

Уникнення

Залучення

Пліткування

Відвертість

Таємна змова

Довіра

Песимізм

Оптимізм

Осудження

Взаємна повага

Апатія

Емпатія

Захисна поведінка

Активне слухання

Протидія

Співробітництво

Ginsberg, M.B. “Invaluable Allies: Partnering with Parents for Student Success.” Educational
Horizons. Phi Delta Kappan. – 2012– February.// Режим доступу:
http://education.washington.edu/areas/edlps/profiles/faculty/ginsberg/parents.pdf
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ДОДАТОК 7. ДОСВІД УКРАЇНИ.

Напрямки роботи з батьками в школі:
1.Ознайомлення з умовами життя сім'ї, її психологічним кліматом, особливостями поведінки дитини в сім'ї.
2.Визначення рівня педагогічної культури батьків.
3.Виявлення труднощів, що їх відчувають батьки.
4.Виявлення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його поширення.
5.Здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на
батьків на основі ретельного аналізу.
6.Допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організації родинного
життя як джерела самовиховання дитини.
7.Залучення батьків до організації позашкільної виховної роботи.
8.Поширення досвіду роботи з батьками.
9.Створення банку науково-методичної інформації з проблем сім'ї, роботи з батьками та
сімейного виховання.

Методи вивчення сім'ї
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Спостереження.
Бесіда.
Тестування.
Анкетування.
Діагностика.
Ділові ігри.
Аналіз дитячих малюнків про сім'ю.
Аналіз дитячих творів про сім'ю.

Орієнтовна програма
вивчення сім'ї
1. Склад сім'ї:
•повна/неповна;
•віковий склад;
•професії членів сім'ї;
•освітній, культурний рівень членів сім'ї;
•громадське обличчя членів сім'ї;
•моральне обличчя членів сім'ї.
2. Виховна діяльність сім'ї:
•виховні позиції батьків;
•участь членів сім'ї у вихованні підлітків.
3. Регулярна діяльність сім'ї, соціальний контроль у сім'ї:
•поведінка підлітка в сім'ї;
•поведінка поза сім'єю;
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•методи та прийоми регулювання поведінки підлітка у сім'ї;
•моральне, громадянське обличчя членів родини на підприємстві, у побуті, у суспільній
діяльності.

Форми роботи з батьками
1. Батьківські збори.
2. Бесіди (колективні, групові, індивідуальні).
3. Конференції.
4. Диспути, дискусії.
5. Перегляд фільмів на педагогічні теми.
6. Дні відкритих дверей.
7. Відкриті уроки для батьків.
8. Клуби для батьків, консультпункти.
9. Семінари-практикуми.
10. Оформлення куточків для батьків.
11. Підготовка тематичних папок з конкретної проблеми для батьків.
12. Телефон довіри.
13. Проведення соціологічних досліджень.
14. Сімейні вечори.
Підготовлено за матеріалами: Савченко Світлана. Сутність взаємодії сучасної сім’ї та
школи// Режим доступу :
http://www.ippo.org.ua/files/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%
A7%D0%9D%D0%90_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90/%D0%9F%
D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1
%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0/17.2.doc

