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ВАЖЛИВІСТЬ СПІВРОБІТНИЦТВА БАТЬКІВ, 

ВЧИТЕЛІВ ТА ІНШИХ ФАХІВЦІВ 

 Сучасний етап розвитку педагогіки та психології характеризується пошуком нових шляхів адаптації дітей 

до нових умов навчання. Значних успіхів у соціалізації дитини може бути досягнуто лише за активної участі в 

цьому процесі сім’ї, і в першу чергу батьків. У зв’язку з цим, проблема сім’ї дитини є однією з 

найактуальніших. 

◦ І етап соціалізації – входження дитини в соціум. Першою сходинкою є адаптація її в сім’ї. Успішність цього 

процесу залежить від того, наскільки адекватно члени родини реагують на проблеми дитини і допомагають 

у їх подоланні. Виникаючі труднощі – результат неправильної позиції батьків та інших членів сім’ї. 

◦ ІІ етап соціалізації – це перебування дитини у навчальному закладі. Важливу роль має відіграти такт 

педагогів, повага до дитини. Налаштування дитини на перебування у закладі, на важливість нових змін у її 

житті виконують члени родини. 

◦ ІІІ етап соціалізації – адаптація дитини та її сім’ї власне у суспільстві, (встановлення контактів, пошук 

своєї «соціальної ніші»). 
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Якими ж особливостями вирізняються сім’ї, що 
негативно впливають на формування дітей? Деякі вчені 
розрізняють такі їх види: 
◦ 1. Неблагополучна сім’я. Всередині родинних стосунків таких сімей іде несумісність у поглядах і 

принципах організації сім’ї, прагнення досягти цілей за рахунок використання чужої праці; бажання 

підкорити своїй волі іншого. Це сім’ї з неблагополучною емоційною атмосферою, де батьки не тільки 

байдужі, а й грубо ставляться до дітей; сім’ї з нездоровою моральною атмосферою і. т. д. 

◦ 2. Конфліктні сім’ї (батьки не прагнуть позбутися недоліків свого характеру). 

◦ 3. Сім’ї з недостатнім виховним ресурсом (неповні сім’ї або з низьким загальним рівнем розвитку батьків. 

Низька освіченість або відсутність виховання яких не дає змоги допомогти дітям у навчанні та вирішенні 

інших проблем. 

◦ 4. Педагогічно некомпетентні сім’ї (де панують надумані чи застарілі уявлення про дитину. Наявне 

бажання в батьків зберегти у дитини певні зразки поведінки, які їм подобаються – слухняність, 

неактивність). 
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Підготовка дитини до школи – це формування навичок дисципліни.  
Швейцарський психолог Ж. Піаже виділяє важливі умови, завдячуючи яким 
правила, яких ми вчимо дітей, перетворюються на почуття обов’язку. 
Найсуттєвішими з них є схвалення оточуючих, задоволення, яке отримує дитина 
при дотриманні правил, а також почуття поваги до тієї людини, яка диктує його. 

Ворожість, агресивність, психічні зриви у дітей – це наслідки батьківських 

покарань. В основі порушень поведінки дитини лежать її приховані прагнення. 

Американський психолог Р. Дрейкурс виділяє 4 найбільш типові і важливі цілі 

недисциплінованої поведінки дитини. 

Це дитина, яка: 

◦ хоче звернути на себе увагу; 

◦ не хоче коритися дорослим, прагне отримати над ними верх; 

◦ бажає помститися дорослим за те, що вони її не люблять і ображають; 

◦ хоче демонстративно показати, що вона ні на що не здатна, і хоче, щоб її залишили 
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Щоб визначити мотив, потрібно спостерігати за дітьми та 

дослухатися до власних почуттів. Адже у дорослих є значна перевага 

над дітьми – вони можуть керувати своїми емоціями. Тому, замість 

підвищення голосу краще виявити свою любов, адже дитина завжди її 

потребує та шукає захисту дорослих. Якщо дорослі надміру 

використовують силу і владу, то спрацьовує механізм самозахисту – 

звідси дитяче роздратування. Успішне навчання багато в чому залежить 

від того, чи враховують вчителі, батьки закономірності фізичного та 

психічного розвитку першокласників. 
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Існує термін шкільна зрілість (психологічна готовність до школи). 

У цьому випадку йдеться про інтелектуальну, емоційну, соціальну 

зрілість дитини. 

Інтелектуальна зрілість – це певний обсяг знань, уявлень, понять, 

встановлення зв’язків між явищами і подіями здатність до логічного 

мислення і т. д. 

Емоційна зрілість – розвиток довільної поведінки, вміння 

зосереджуватись на виконані певних завдань. 

Соціальна зрілість – потреба у спілкуванні з однолітками та вміння 

підпорядковувати свою поведінку правилам, уміння слухати та 

виконувати вказівки вчителя. 

Отже, шкільна зрілість – це необхідний рівень розвитку дитини без 

якого вона взагалі не може успішно навчатися. 
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В процесі виховання дітей необхідно враховувати 

об’єктивні труднощі їхнього розвитку, а саме: труднощі 

мовленнєвої комунікації, соціальну інфантильність, не 

сформованість соціально-побутової компетентності, 

емоційного розвитку, порушення поведінки, нечіткі уявлення 

про систему поведінки, порушення загального психічного 

розвитку та ін. В молодшому шкільному віці закладається 

фундамент моральної поведінки, починає формуватися 

характер дитини. 
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Відомий психолог В. А. Крутецький відзначає деякі особливості характеру 

молодшого школяра: 

◦ імпульсивність – схильність діяти негайно. Причина – вікова слабкість 

вольової регуляції поведінки, потреба в активній зовнішній розрядці; 

◦ загальна недостатність волі – не вміє довго йти до запланованої мети, 

долаючи труднощі; 

◦ вередливість, впертість – недоліки виховання; 

◦ допитливість, безпосередність, довірливість – схильність до 

наслідування. Небезпека полягає в тому, що дитина переймає не лише 

позитивне; 

◦ емоційність – невміння стримати свої почуття, контролювати їх прояви. 
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Відомо, що є діти, яким важко читати, важко займатися 

фізкультурою, а інші речі їм даються легше, ніж їхнім одноліткам. 

Коли рівень труднощів у сприйнятті матеріалу досягає якоїсь 

позначки, традиційна система навчання починає «навішувати 

ярлики». Саме тому необхідно зосередитися на труднощах та 

умовно поділити дітей на групи. Зазвичай вважають, що така 

система ґрунтується на негативній інтерпретації відмінностей. Але 

можна використати і позитивну інтерпретацію, якщо поглянути на 

відмінність як на індивідуальний дар дитини, і тоді її можна 

використати для оптимізації процесу засвоєння матеріалу. 
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Фактори навколишнього середовища (звук, освітлення, 
температура, формальна або неформальна атмосфера) 

Дослідження показують, що фактори навколишнього 

середовища мають значення приблизно для 40 % учнів. Учителі 

та батьки можуть пристосувати звук, освітлення і температуру 

так, щоб дітям було зручно вчитися. Наприклад, одні діти під 

час роботи бажають чути деякий фоновий шум, іншим краще в 

тиші, ще інші вчать уроки слухаючи музику або сидячи перед 

телевізором. Ви цього не сприймаєте, але вони вчаться так. Це і 

є відмінності. 
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Емоційні чинники (мотивація, наполегливість, 
відповідальність) 

Без позитивної емоційної атмосфери в класі навчання навряд 

чи йтиме позитивно, причому є діти, для яких це має 

особливо велике значення. Усвідомити той факт, що різні 

учні по-різному підходять до тієї самої навчальної ситуації, 

важко, але обов’язок учителя планувати свої підходи так, 

щоб емоційний стан дитини став фактором успішного 

засвоєння матеріалу. 
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Соціальні фактори (робота в парах, в командах, в групах, 
індивідуальна робота або робота, що спрямовується 

дорослими) 

У нашому суспільстві дітей віддають до дитсадочка, а потім до школи, де 

вони проводять разом з іншими дітьми багато часу. Для нашого суспільства 

вважається нормальним, щоб дітей навчали в неоднорідному соціальному 

середовищі під постійним керівництвом незнайомих дорослих-педагогів. На 

успішність школярів, безсумнівно, впливають їхні соціальні переваги. 

Сьогоднішній акцент на кооперацію в процесі навчання, на групову роботу над 

проектами та на інші підходи, які мають соціальну спрямованість, створює 

можливості для соціального співробітництва, розвитку лідерських якостей і 

взаємозалежності. Досвід підкаже вам, наскільки різноманітними або 

наскільки постійними повинні бути умови, в яких той чи інший учень зможе 

працювати оптимальним чином. 
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Психологічні фактори (стиль мислення, 
внутрішній або зовнішній контроль) 

Тут є питання, на які варто звернути увагу. Що характерно для дитини: 

цілісний або аналітичний підхід, імпульсивний або рефлективний тип 

мислення, домінування лівої чи правої півкулі. Для деяких учнів природно 

освоювати новий матеріал, йдучи від цілого до часткового, для деяких краще 

просуватися вперед крок за кроком. Одні діти відразу кидаються виконувати 

завдання, інші, перш ніж почати працювати, намагаються зрозуміти, як підійти 

до роботи. Деякі люблять факти і цифри, слова і деталі. Деякі музику, 

живопис, рух у просторі та часі. Знання цих особливостей учнів допоможе вам 

так організувати умови для засвоєння матеріалу, щоб вони підходили їх 

особливостям сприйняття інформації. 
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РОЛЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ТА ІНШИХ 
ПЕДАГОГІВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ 

Завдання практичного психолога ґрунтуються на основі посадових обов’язків психолога школи та 

вимог навчального закладу, а саме: 
◦  Сприяння всебічному розвитку особистості школярів молодшого, середнього та старшого шкільного 

віку. 
◦ Визначення рівня розвитку пізнавальних процесів пам’яті, уваги, уяви, мислення, сприйняття. 
◦ Активізація прояву пізнавальної сфери учнів. 
◦ Діагностика та корекція проблем у поведінці окремих учнів. 
◦ Психологічний супровід учнів 1–5-х класів у процесі їх адаптації до навчання. 
◦ Психологічна допомога учням в їх професійному самовизначенні. 
◦ Виявлення учнів із затримкою психічного розвитку та психологічна допомога цим учням. 
◦ Формування взаємної емпатії, поваги з метою згуртованості класного та педагогічного колективів. 
◦ Аналіз сімейного виховання учнів і його впливу на поведінку та навчальну мотивацію. Формування 

взаємної стратегії поведінки між батьками та школою під час навчання й виховання учнів. 
◦ Психологічний супровід учнів 11-х класів у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання 

(ЗНО). 
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Вищезазначені завдання реалізуються через такі напрями роботи, як: 

◦діагностична робота; 

◦корекційно-розвивальні заняття; 

◦психологічні тренінги; 

◦психологічні консультації; 

◦просвітницька діяльність; 

◦участь у роботі батьківських зборів; 

◦відвідування та аналіз уроків. 
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