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Анотація. Школа і родина повинні у тісному зв’язку здійснювати виховання майбутнього покоління. Робота 
школи з батьками сьогодні проводиться у двох напрямках, одним з яких є залучення батьків до виховної 
роботи. У статті розкрито зміст та охарактеризовані основні форми реалізації цього напрямку. 
Залучення батьків до виховної роботи сьогодні є важливим напрямком роботи школи. Він згуртовує батьків 
у єдиний колектив, поширює позитивний досвід навчання, сприяє розширенню педагогічних навичок і 
здібностей батьків. 
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Аннотация. Грицкова Ю.В. Привлечение родителей к воспитательной работе с детьми как важное 
направление работы школы с родителями. Семья и школа должны вместе осуществлять воспитание 
подрастающего поколения. Работа школы с родителями сегодня проводится в двух направлениях, одним из 
которых есть привлечение родителей к воспитательной работе с детьми. В статье раскрывается содержание 
и характеризуются основные формы реализации этого направления. Привлечение родителей к 
воспитательной работе сегодня является важным направлением работы школы. Он сплачивает родителей в 
единый коллектив, распространяет положительный опыт обучения, оказывает содействие расширению 
педагогических навыков и способностей родителей. 
Ключевые слова: родители, родительское собрание, родительский комитет, воспитательная работа, 
педагогизация, педагогический совет. 
Annotation.  Gritskova Y.V. Involving of parents to educational work with children as the important 
direction of work of school with parents. The family and school should carry out education of rising generation 
together. Work of school with parents today is spent in two directions, one of which is involving of parents to 
educational work with children. In the article the contents reveals and the basic forms of realization of this direction 
are characterized. Engaging of parents to educational work today is the important direction of work of school. It 
joints parents in uniform collective, spreads positive experience of learning, assists dilating of pedagogical skills and 
abilities of parents. 
Keywords: parents, parental assembly, parental committee, educational work, a faculty meeting. 

 
Вступ.  
Сім’я завжди була і залишається природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом 

матеріальної та емоційної підтримки, необхідної для розвитку її членів, особливо дітей та підлітків, засобом 
збереження і передачі культурних цінностей від покоління до покоління. Проте не всі батьки розуміють свої 
обов’язки, деякі з них недооцінюють значення сімейного виховання та, не маючи необхідних знань, 
припускають серйозних помилок у вихованні своїх дітей. Тому важливим стає питання підготовки батьків 
до процесу виховання. 

Проблемою всезагальної підготовки батьків до виховання дітей займаються різні організації, заклади 
й товариства. Серед них важливе місце належить школі – провідному інституту виховання дітей, 
найближчим спільником якого є сім’я. Саме педагогізація батьків є сьогодні центральною проблемою у 
взаємовідносинах школи та сім’ї. 

Проведене дослідження свідчить, що педагогізація батьків здійснюється сьогодні у двох напрямках, 
якими є педагогічна освіта батьків (просвіта) та залучення батьків до виховної роботи з дітьми. Оскільки 
педагогічна просвіта батьків вже неодноразово ставала предметом досліджень науковців (А. Дістверг, Я.А. 
Коменський, Н.К. Крупська, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинський, К.Д. Ушинський; сучасні вітчизняні 
вчені – Є.В. Бондаревська, І.В. Гребенніков, І.В. Дубінець, Т.В. Іванова, В.Г.Постовий, І.М. Трубавіна, та 
інші), вектор нашого наукового пошуку звернено до вивчення другого напрямку роботи з батьками. 

Робота виконана за планом НДР Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета статті – розкрити зміст та охарактеризувати основні форми залучення батьків до виховної 

роботи. 
Результати дослідження.  
Залучення батьків до виховної роботи є актуальною проблемою сучасної школи. Існують декілька 

форм, у яких воно  передусім реалізується: 
• педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган самоврядування педагогічних працівників. Вона 
проводиться для розгляду і вирішення основних питань навчально-виховного процесу школи. Працює 
педагогічна рада на підставі «Положення про педагогічну раду загальноосвітньої школи». До складу її, як 
правило, входять голова шкільного батьківського комітету, можуть бути запрошені представники 
загальношкільного і класного батьківських комітетів, окремі батьки [1]. 
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• батьківський комітет – представницький орган батьківської громадськості, особлива група батьків 
класу, яка покликана стати координуючою ланкою між сім’єю, школою, громадськістю та учнями класу. 
Батьківський комітет класу обирається загальнокласними зборами батьків у складі голови та чотирьох 
членів, відповідальних за окремі ділянки роботи (всеобуч, підвищення педагогічної культури батьків, 
культурно-масова та спортивно-оздоровча робота). Так, голова батьківського комітету керує класним 
батьківським комітетом, направляє та координує діяльність комітету та діяльність колективу батьків класу, 
забезпечує виконання в класі рішень ради школи, надає допомогу класному керівнику та вчителям у 
боротьбі за підвищення якості знань і рівня вихованості учнів, у згуртуванні учнівського колективу, у 
дотриманні єдності вимог до учнів і формуванні виховної дії на них школи й сім’ї [1, 3, 5, 8].  

Член класного батьківського комітету, відповідальний  за всеобуч, разом з класним керівником 
піклується про збереження контингенту учнів класу, про відвідування навчальних занять; допомагає в 
організації роботи зі  слабо встигаючими учнями, у створенні предметних гуртків з урахуванням інтересів і 
нахилів дітей; проявляє піклування щодо заохочення окремих учнів відносно успіхів їх у навчанні, зразкової 
поведінки, активної участі в трудовій та громадській діяльності, він може в тісному контакті з педагогом та 
активом класу контролювати стан навчальної роботи учнів удома, разом з активом батьків обстежує 
матеріально-побутові умови життя учнів, порушує клопотання перед радою з народної освіти школи щодо 
надання матеріальної допомоги окремим учням, допомагає в забезпеченні їх необхідним харчуванням, 
одягом, взуттям за рахунок коштів фонду всеобучу, з’ясовує забезпеченість школярів підручниками та 
навчальними посібниками. 

Член комітету, відповідальний за підвищення педагогічної культури батьків, допомагає класному 
керівнику здійснювати педагогічну пропаганду серед батьківської громадськості, керувати їх педагогічною 
самоосвітою, вести обмін досвідом сімейного виховання та розповсюдження позитивного досвіду, 
проводити групові та індивідуальні консультації. 

Відповідальний за культурно-масову роботу піклується про організацію шефської роботи; працює в 
тісному контакті з класним керівником і шефами; надає допомогу учням у підготовці і проведенні зборів, 
вечорів, зустрічей, екскурсій, конкурсів та інших виховних заходів; слідкує за участю учнів в роботі гуртків; 
допомагає в організації художньої самодіяльності класу, разом із педагогічним та учнівським колективами 
домагається активної участі в житті класу всіх його учнів, особливу увагу звертає на організацію дозвілля 
дітей у вільний від занять час. 

Член батьківського комітету, відповідальний за спортивно-оздоровчу роботу, допомагає в організації 
та проведенні спортивних заходів, піклується про здоров’я дітей, їх правильне харчування, виконання 
школярами режиму дня, праці та відпочинку, разом із медичними працівниками школи слідкує за 
своєчасною організацією медогляду, за проведенням необхідних лікувально-профілактичних заходів, 
проявляє піклування про санітарний стан класу тощо [1, 3, 5, 8]. 

Як відомо, закони розвитку колективу – як дитячого, так і дорослого – єдині. Згуртування та 
зміцнення колективу неможливе без залучення до активу основної маси батьків. Тому надзвичайно 
важливою умовою життєдіяльності батьківського комітету повинно бути створення ініціативних груп для 
роботи за кожним напрямком (зазвичай у роботі батьківського комітету спостерігається шість – сім 
напрямків). 

Відповідальний за той чи інший напрямок сам підбирає групу батьків собі в помічники. У цьому плані 
певну роль відіграє особисте знайомство людей, їх ставлення один до одного, проживання в одному 
будинку, на одній вулиці, робота на одному підприємстві і навіть дружба дітей. Якщо враховувати, що в 
роботі батьківського комітету буде шість-сім напрямків, а в ініціативній групі (рада, комісія) – по чотири-
п’ять осіб, то розширений актив класу охоплюватиме абсолютну більшість батьків. Це величезна сила. 

Однією з умов успішної діяльності батьківського комітету є планування його роботи та періодичні 
звіти членів комітету перед колективом батьків. Суть цих звітів не в контролі за роботою, а передусім в 
педагогічній освіті батьків. Адже у звітах батьки розповідають не тільки про те, що ними зроблено, але й 
про те, як включаються в заходи класу діти, сім’ї, як впливає на них ця робота, з якими труднощами вони 
зустрілися, як подолали їх. Саме тому громадська робота з дітьми в школі сприяє розширенню педагогічних 
навичок та здібностей батьків, розумінню вікової психології дітей, оволодінню різноманітними методами 
виховної дії, тобто підвищенню педагогічної культури батьків [8]. 

Зазначимо, що, крім ради батьків та батьківського комітету, може бути група «Батьківська порада» – 
координуючий штаб з різноманітної роботи з усіма батьками та, водночас, помічник педагога (підготовка до 
вечорів, екскурсій) [3, 5].  
• залучення батьків до керівництва гуртками; 
• батьківські збори – традиційна форма організації спільної діяльності батьків і вчителів, яка передбачає 

їх присутність, спілкування з метою підбиття підсумків, обговорення питань, прийняття рішень [1, 2, 4, 
6-7].  
Проведене дослідження засвідчує, що збори бувають класними, за паралеллю класів та 

загальношкільними. Так, класні батьківські збори – це громадський орган, який своїми рішеннями визначає 
завдання, зміст, напрямки роботи батьківського колективу, класу освітнього закладу. Порядок їх проведення 
є довільним, на  розсуд класного керівника, а ефективність проведення значною мірою залежить від вибору 
вчителем для обговорення з батьками актуальних для них педагогічних проблем. 
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Зазначимо, що тематика класних батьківських зборів визначається загальними завданнями виховання, 
умовами навчально-виховної роботи в класі, рівнем загальної культури та педагогічного кругозору батьків. 
Збори можуть відбуватися у формі лекцій або доповідей класних керівників, виступів батьків, обміну 
досвідом виховної роботи із залученням учнів, показом їхніх класних робіт і художньої самодіяльності, 
демонструванням кінофільмів тощо [4]. 

Традиційні класні батьківські збори проводяться за таким планом: повідомлення вчителя, члена 
батьківського комітету про виконання рішень попередніх зборів; лекція, бесіда вчителя чи одного з батьків 
на педагогічну тему; виступ батьків про досвід сімейного виховання за даним питанням; узагальнення, 
обмін думками щодо викладеного питання; повідомлення вчителя про стан навчально-виховної роботи в 
класі; обговорення та вирішення питань із життя класу; різне; прийняття рішень; інформація про проведення 
наступних батьківських зборів, про їх порядок денний [1]. При цьому важливою є певна етика поведінки 
педагогів. Так, П.І. Підласий зазначає, що на батьківських зборах доцільно не просто інформувати батьків 
про підсумки успішності і відвідування дітьми уроків, чинники порушення дисципліни, відставання у 
навчанні, а разом з ними з’ясовувати причини, обговорювати шляхи подолання негативних явищ, намітити 
конкретні заходи. Неприпустимо перетворювати батьківські збори в нотації, не можна піддавати учня і його 
родину публічному осуду [6]. 

О. Гнатенко відзначає такі умови успішного проведення зборів: атмосфера співробітництва школи і 
родини, яка підсилює плюси і ліквідує мінуси в характері та поведінці дитини; порадницька інтонація 
зборів; професійні знання, компетентність педагога; добрі довірчі стосунки (доброзичливість, 
взаєморозуміння, взаємодопомога); активна участь батьків, активне обговорення поставлених питань, обмін 
досвідом, відповіді на питання, поради і рекомендації [2]. 

В.Г. Постовий характеризує типові помилки, що знижують дієвість роботи вчителя під час зборів, до 
яких дослідник відносить монолог, моралізування, звинувачення, необґрунтованість вимог, безадресність 
інформації, дистанціювання, авторитаризм тощо [7]. 

Робота кожних зборів протоколюється. Ці протоколи є частиною обов’язкової документації класу. 
Систематично ведеться облік відвідування батьками зборів. 

Іншими формами батьківських зборів є збори за паралеллю класів та загальношкільні збори. Вони 
сприяють згуртуванню батьків у єдиний цілеспрямований колектив, підвищують відповідальність кожного з 
батьків за здійснення загальних завдань, що стоять перед школою, поширюють позитивний досвід навчання 
і виховання дітей у родині.  

На загальношкільних зборах, як правило, обговорюються завдання навчально-виховної роботи школи, 
планується виховна робота, співробітництво родини зі школою, підбиваються підсумки роботи. Крім 
педагогічних питань, на загальношкільних зборах розглядаються загальні для всієї школи організаційні та 
господарські справи. Рішення всіх питань планується і здійснюється в їхньому взаємозв’язку із загальним 
напрямком педагогічної роботи. Проводяться такі збори, як правило, двічі на рік [1].  

У ході наукового пошуку встановлено, що найбільш ефективними останнім часом стають збори-
лекторії, успіх яких значною мірою залежить від вибору нестандартної тематики, що викликає 
зацікавленість, інтригує батьків. Проте, зауважимо, що якою б оригінальною не була тематика, з часом вона 
стає стандартною. Наприклад, у другій половині ХХ століття нестандартними вважалися  такі теми, як 
«Моральне виховання дітей в сім’ї», «Фізичне виховання дітей в сім’ї», «Трудове виховання дітей в сім’ї» 
тощо. З переходом до нового типу суспільства, з утвердженням нових цінностей, а також з процесами 
глобалізації, одним із свідчень чого є Інтернет, педагогічна освіченість батьків стала значно вищою, тому 
означена тематика зборів перестала бути цікавою для них, збагачувати їхні знання. Обставини життя, яке 
постійно змінюється, змусили вийти на нові теми, не засвоєні, а іноді навіть просто не помічені батьками. 
Так, сьогодні актуальними вже є такі теми, як «Що потрібно знати батькам, якщо їхня дитина йде до І (V , 
IX, XI) класу?», «Чи розумієте ви свою дитину?», «Родинні свята та організація родинного дозвілля» та інші 
[4].  

Окрім нестандартної тематики, важливою умовою успіху батьківських зборів-лекторіїв є і визначення 
чіткого графіку їх проведення. Для того, щоб батьки мали змогу спланувати свій час, цей графік, як правило, 
оголошується на перших зборах. Збори проводяться щомісяця або раз на чверть (залежно від можливостей 
школи та режиму роботи батьків), у ті самі дні та у той самий час [4]. 

Висновки.  
Таким чином, проведене дослідження дозволило встановити, що залучення батьків до виховної 

роботи сьогодні є важливим напрямком роботи школи, який не тільки згуртовує батьків у єдиний колектив, 
а й поширює позитивний досвід навчання, сприяє розширенню педагогічних навичок і здібностей батьків та 
оволодінню різноманітними методами виховної дії, тобто сприяє педагогізації батьків.  

Подальше дослідження передбачається продовжити у напряму вивчення педагогічної культури 
батьків та шляхів її підвищення. 
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