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ВСТУП 

У Статуті загальноосвітньої школи зазначено, що класний керівник 

підтримує постійний зв'язок з батьками на основі єдності вимог до учнів з 

боку школи та сім'ї. Проте об'єктивні зміни в політиці, соціально-економічній 

сфері й духовному розвитку суспільства, втілення в практику вимог Законів 

України ―Про освіту‖, ―Про загальну середню освіту‖, Національної 

доктрини розвитку освіти України у XXI столітті потребують оновлення 

підготовки майбутніх учителів до зазначеного напряму діяльності. 

Особливого зазначення визначена проблема набуває для вчителів початкової 

школи, оскільки вчитель початкової школи не тільки формує позитивне 

ставлення учнів-початківців до навчального процесу у закладах освіти, але й 

стоїть у витоків створення позитивної атмосфери у взаємодії школи та сім'ї. 

Однак, на етапі розбудови системи вищої освіти, виникли суперечності 

між бажаним і дійним станом підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до роботи з батьками, що зумовлює потребу узагальнення 

теоретичного та практичного досвіду основних аспектів досліджуваної 

проблеми. 

Науковцями проведено низку досліджень з проблеми класного 

керівництва та підготовки до нього. Так, означена проблема розглядається в 

контексті     загальнопедагогічної, професійної підготовки вчителя у працях 

С.І. Архангельського,     В.І. Загвязинського,    Л.Г. Коваль, Б.І. Коротяєва, 

Н.В. Кузьміної,     Ю.М. Кулюткіна,     О.Г. Мороза,        В.О. Сластьоніна, 

З.П. Шабаліної, АЛ. Щербакова та ін. 

Особливості підготовки вчителя початкової школи розкриті у 

дослідженнях СП. Баранова, С.Ф. Збандута, С.Н. Лисенкової, М.В. Савіна, 

О.Я. Савченко та ін. 

Умови вдосконалення процесу підготовки майбутніх учителів 

обґрунтовувались у працях П.П. Блонського, К.Д. Ушинського, М.М. Фіцули, 

С.Т. Шацького та ін. 



Шляхи формування професійної педагогічної майстерності досліджені у 

працях Ю.П. Азарова, І.А. Зязюна, І.Ф. Кривоноса, Н.Г. Ничкало та ін. 

Теоретична та практична підготовка педагога до виховної діяльності 

висвітлена     в   працях І.Д. Беха, В.І. Воробей, О.В. Киричука, Б.С. Кобзаря, 

Л.І. Міщик, В.П. Король, Г.В. Троцко та ін. 

Підготовка майбутніх учителів до окремих напрямів діяльності класного 

керівника описана в працях В.Л. Воронова, Л.І. Макарової, Л.О. Масунової, 

Р.І. Пенькової, М.П. Федорова, Г.Я. Цибулько та ін. 

Шляхи підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної 

роботи розроблялися в працях В.В. Васенко, І.В. Казанжи, А.Й. Капської, 

О.М. Отич, Л.О. Хомич та ін. 

Отже, проблема діяльності вчителя початкової школи охоплює широкий 

спектр питань. Однак аспект підготовки вчителя початкових класів до роботи 

з батьками є практично не розробленою і потребує всебічного комплексного 

вивчення, а також створення якісно нової моделі навчального процесу у 

вищому закладі освіти, яка б відповідала новим соціальним, освітнім, 

культурно-просвітницьким тенденціям, підвищенню рівня професіоналізму 

вчителів початкової школи. 

Таким чином, нагальна потреба у підвищенні ефективності підготовки 

вчителя початкових класів до роботи з батьками та недостатня розробленість 

теоретичних і практичних аспектів цієї проблеми зумовили вибір теми 

нашого дослідження: “Підготовка майбутніх учителів початкової школи 

до роботи з батьками учнів”. 

Об'єкт дослідження- професійна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи. 

Предмет дослідження - зміст, форми і методи підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до роботи з батьками. 

Мета дослідження — на основі узагальнення теоретичного матеріалу 

та досвіду роботи вищого педагогічного навчального закладу актуалізувати 

орієнтовну тематику спецкурсу „Теоретичні і практичні основи роботи 



вчителя початкових класів з батьками" та експериментально перевірити 

ефективність упровадження елементів розробленого спецкурсу у навчальний 

процес. 

Гіпотеза дослідження - підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до роботи з батьками оптимізуються за умов: 

 узагальнення теоретичного та практичного матеріалу у контексті 

досліджуваної проблеми; 

 структурування та розробки інноваційного змісту роботи класовода з 

батьками; 

 рекомендації щодо впровадження у вищих педагогічних навчальних 

закладах окремих матеріалів досліджуваної проблеми у вигляді спецкурсу. 

Відповідно до об'єкта, предмета, мети і гіпотези дослідження визначені 

такі завдання: 

1. Вивчити стан досліджуваної проблеми в історичному та 

теоретичному контексті. 

2. Здійснити сутнісну характеристику базових понять досліджуваної 

проблеми. 

3. Дослідити стан підготовки вчителів початкової школи та студентів 

педагогічних навчальних закладів до роботи з батьками. 

4. Актуалізувати орієнтовну тематику спецкурсу „Теоретичні і 

практичні основи роботи вчителя початкових класів з батьками" та 

експериментально перевірити ефективність впровадження її елементів у 

навчальний процес вищого педагогічного навчального закладу. 

У ході дослідження використовувалися такі групи методів: 

 теоретичні - аналіз, синтез, узагальнення, класифікація та 

систематизація теоретичних і експериментальних даних; 

 емпіричні - педагогічні спостереження, бесіди, анкетування, 

узагальнення педагогічного досвіду, вивчення нормативно-методичної 

документації з виховної роботи; 

 експериментальні - педагогічний експеримент (констатувальний, 



діагностувальний, формувальний); 

 методи обробки результатів дослідження - порівняльні методи, 

кількісний та якісний аналіз, методи математичної статистики. 

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося у три етапи. 

На першому етапі - теоретико-діагностувальному - вивчався стан 

досліджуваної проблеми у психологічній та педагогічній літературі. 

Розроблено програму і методики дослідження, висунуто загальну гіпотезу, 

сформульовано об'єкт, предмет, мету і завдання дослідження, визначено 

програму подальшої дослідної роботи. 

На другому етапі  - аналітико-пошуковому - конкретизовано методики 

експериментальної роботи, внесено корективи у формування часткових 

гіпотез дослідження, проведено констатувальний етап експериментальної 

роботи. 

На третьому етапі  — узагальнюючому - проаналізовано матеріали 

підсумкового етапу експерименту, узагальнено його результати, 

систематизовано дослідницькі матеріали, завершено оформлення роботи в 

цілому. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

проаналізовано організаційні засади діяльності класовода з батьками як 

засобу здійснення педагогічного всеобучу; виявлено сутність сучасних 

підходів до підвищення ефективності роботи з батьками в початковій школі. 

Практичне значення дослідження визначається тим, що узагальнено, 

актуалізовано та апробовано елементи спецкурсу „Теоретичні і практичні 

основи роботи вчителя початкових класів з батьками" у навчальному процесі 

вищого педагогічного закладу освіти. 

Експериментальнабазадослідження.Дослідницько-експериментальна 

робота виконувалася на базі Житомирського державного університету імені 

Івана Франка, загальноосвітніх шкіл І-ІП ступенів № 33,21, 12 м. Житомира 

та Зороківського козацького ліцею Черняхівського району Житомирської 

області. Всього дослідженням було охоплено 14 вчителів загальноосвітніх 



шкіл Житомирської області та м. Житомира, 48 батьків, діти яких навчаються 

у початковій школі, 57 студентів ННІ педагогіки Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, 

двох розділів, коротких висновків до кожного розділу, загальних висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 85 

сторінок. 

  



ВИСНОВКИ 

В умовах сучасного реформування вітчизняної системи виховання 

особливого значення набуває проблема підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до роботи з батьками учнів, як гаранту ефективності 

діяльності освітнього простору, а також професійної адаптації сучасних 

спеціалістів у нових соціокультурних умовах.Разом з тим, у сучасній вищій 

школі зазначена проблема залишається поза увагою.Узагальнення 

результатів дослідження дозволило зробити наступні висновки: 

1. В історії розвитку інституту класного керівництва чітко 

простежується чотири етапи: період виникнення (кінець XIX - початок XX 

ст.), період трансформації (1917-1934 pp.), період розвитку (1935-1991 pp.), 

період реформування (1991-2008 pp.). Серед негативних тенденцій, котрі 

гальмували розвиток класного керівництва, виокремлюємо такі, як зведення 

функцій вихователя до нагляду за навчанням та поведінкою учнів, 

ідеологічну спрямованість процесу виховання, декларативність, формалізм, 

авторитарність, обмеженість наукового пошуку, творчості вчителя-

вихователя, стандартизацію засобів, форм і методів виховної роботи, 

недостатню сформованість у класних керівників якостей, знань та умінь 

організації виховної роботи на гуманістичних засадах. Позитивними 

тенденціями діяльності класного керівництва є соціально-гуманістична 

спрямованість, індивідуалізація, диференціація виховного процесу, 

педагогічна ініціатива, творчість, використання ефективних методів і форм 

роботи, демократичний стиль спілкування вихователя, детальне вивчення 

особистості дитини, створення оптимальних умов для її розвитку, 

формування життєвої компетентності, допомога вихованцям у визначенні 

свого місця в майбутньому. Роботі ж батьками увага протягом тривалого 

часу не приділялася. 

2. Аналіз системи підготовки вчителів початкової школи до роботи з 

батьками свідчить про те, що рівень готовності студентів до зазначеного виду 

діяльності практично завжди був недостатнім, оскільки не приділялося 



належної уваги формуванню у них відповідних професійних якостей, знань і 

умінь. 

3. У ході дослідження встановлено необхідність модернізації навчальних 

програм, підручників з педагогіки, оскільки в існуючих не надається 

вагомого значення досліджуваній проблемі. 

4. Створена на основі результатів дослідження студентів педагогічних 

навчальних закладів своєрідна модель підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до роботи з батьками учнів та впровадження її у 

навчальний процес вищого навчального закладу доводять, що підготовка 

майбутніх вчителів у зазначеному напрямі набуває ефективності за умови 

спеціальної її організації. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної 

проблеми. У перспективі можливе розширення теоретичного аналізу та 

поглиблення експериментальної роботи у зазначеному напрямі. 
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