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ВСТУП  

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогіка 

партнерства у роботі з батьками » складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра, спеціальності: 013 Початкова освіта.   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади та 

практичні аспекти формування у майбутніх вчителів початкових класів 

професійних компетентностей щодо розуміння сутності та особливостей 

організації педагогічного партнерства, готовності до налагодження партнерської 

взаємодії з батьками в освітньому середовищі.  

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, філософія, етика.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:   

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Педагогічне партнерство в освітньому 

середовищі. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методичні основи роботи вчителя початкових 

класів з батьками.  

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни   

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка партнерства у 

роботі з батьками» є формування у майбутніх вчителів початкових класів 

професійних компетентностей щодо особливостей організації педагогіки 

партнерства (взаємодія учень-учитель-батьки), вдосконалення педагогічних 

здібностей у студентів у роботі з батьками.  

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка партнерства 

у роботі з батьками» є:   

 ознайомлення із аспектами ролі та місця сім’ї в організації освітнього 

простору;  

 встановлення педагогічних основ педагогіки партнерства у роботі з 

батьками;   

 оволодіння методами, формами, прийомами, засобами та 

технологіями освітнього процесу для налагодження роботи вчителя з батьками на 

основі педагогіки партнерства;  

 проектування освітньо-просвітницької роботи з батьками учнів 

початкових класів для реалізації всебічного гармонійного розвитку дітей;  

 базування педагогіки партнерства на елементах етики та культури 

професійного спілкування.  



1.3. Вивчення навчальної дисципліни забезпечує такі програмні результати 

навчання:   

Знання:  

– ознайомлення та застосування знань про роль та місце сім’ї в організації 

освітнього простору; 

– вивчення правил взаємодії з учасниками освітнього процесу (взаємодія 

учень-учитель-батьки);  

– оволодіння методами, формами, прийомами, засобами та технологіями 

освітнього процесу для налагодження взаємодії вчителя з батьками;  

–  ознайомлення із напрямами взаємодії школи, сім’ї та громадськості;  

– формування базових знань з педагогіки для забезпечення умов ефективного 

навчання, виховання та розвитку на базі педагогіки партнерства у роботі з 

батьками. 

Уміння:  

– аналізувати знання про роль та місце сім’ї в організації освітнього простору; 

– користуватися сучасними методами, формами, прийомами, засобами та 

технологіями освітнього процесу для налагодження співпраці вчителя з батьками;  

–налагоджувати сприятливе здоров’язбережувальне освітнє середовище, 

дбати про фізичне, психічне та соціальне здоров’я; 

– оволодівати навичками аналізувати зміст нормативних документів, 

навчальну і спеціальну літератури для роботи з батьками;  

– створювати освітнє середовище та забезпечувати умови ефективного і 

безпечного навчання і виховання;  

– утворювати міжособистісні стосунки в учнівському та батьківському 

колективах;  

– застосовувати конструктивну взаємодію з дітьми з особливими освітніми 

потребами та їхніми батьками;  

– розв’язувати педагогічні задачі, проблеми;  

Комунікація:  

здійснювати ефективну взаємодію вчителів початкових класів з батьками та 

іншими суб’єктами освітнього процесу в освітньому середовищі в умовах  Нової 

української школи, встановлювати готовність до педагогічного спілкування в 

процесі педагогіки партнерства у роботі за батьками, розв’язувати педагогічні 

задачі, проблеми, конфлікти. 

Автономія та відповідальність:  

Вміти організовувати взаємодію вчителя початкових класів з батьками 

використовуючи сучасні методи, форми, прийоми, засоби та технології освітнього 



процесу, проявляти професіоналізм, етику та культуру спілкування, відповідально 

ставитись до виконання посадових обов’язків вчителя початкових класів 

базуючись на педагогіці партнерства у роботі з батьками.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин: 32– лекційні,  

64 – семінарсько-практичні, 54 – самостійна робота / 5 кредити ECTS.   

  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Педагогічне партнерство в освітньому 

середовищі. 

Тема 1. Сім’я – головний соціальний інститут. 

Тема 2. Сім’я – перший осередок для навчання, виховання та розвитку. 

Тема 3. Педагогіка партнерства в сучасній школі 

Тема 4. Стратегії розвитку педагогіки партнерства у роботі з батьками в 

умовах сучасної України 

Тема 5. Підготовка педагогів до взаємодії з батьками 

Тема 6. Особливості успішної реалізації педагогіки партнерства у роботі з 

батьками 

Тема 7. Партнерство у школі: спільне прийняття рішення. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методичні основи роботи вчителя 

початкових класів з батьками.   

Тема 8. Форми роботи з батьками вчителя початкових класів. 

Тема 9. Методи, засоби  та прийоми виховання в умовах педагогіки 

партнерстві 

Тема 10. Тренінги – запорука ефективної роботи вчителя початкових класів 

з батьками 

Тема 11. Методичні рекомендації щодо проведення батьківських зборів 

Тема 12. Особливості роботи з батьками обдарованих дітей та дітей з 

особливими потребами 

Тема 13. Ознайомлення батьків із формами здобуття початкової освіти 

Тема 14. Робота з батьками онлайн 

Тема 15. Особливості роботи з батьками щодо особистої безпеки дитини та 

її здоров’я  

Тема 16. Профілактика проявів булінгу та насильства у сім’ї та серед дітей 

Тема 1. Сім’я – головний соціальний інститут. 

Визначення поняття сім’ї. Поняття про сім’ю як соціальний інститут.  



Типологія сім’ї. Функції сім’ї.  

Стилі та принципи сімейного виховання.  

Труднощі сучасної української сім’ї у справі виховання та шляхи їх 

подолання. Особливості та перспективи розвитку сучасної української сім’ї. 

 

Тема 2. Сім’я – перший осередок для навчання, виховання та розвитку. 

Сім’я як первинне середовище для всебічного гармонійного розвитку дитини. 

Найкращі традиції українського родинного виховання.  

Адаптаційний період як важлива умова успішної реалізації дитини у школі. 

Рекомендації батькам, щодо підвищення рівня підготовленості дитини до 

школи. 

 

Тема 3. Педагогіка партнерства в сучасній школі 

Зміст та сутність понять «педагогіка партнерства» і «педагогічне 

партнерство».  

Мета, завдання,  принципи педагогічного партнерства. 

Передумови педагогіки партнерства у роботі з батьками та еволюція 

партнерських відносин. 

Особливості реалізації педагогіки партнерства в початковій освіті. 

Основні умови організації педагогіки партнерства. 

 

Тема 4. Стратегії розвитку педагогіки партнерства у роботі з батьками в 

умовах сучасної України 

Учасники педагогічного партнерства. Спільна діяльність вчителя і дітей, 

вчителя і батьків учнів на засадах педагогіки партнерства.  

Права та обов’язки батьків як учасників освітнього процесу 

Зарахування дитини в перший клас 

 

Тема 5. Підготовка педагогів до взаємодії з батьками 

Правила педагогічного спілкування із батьками. 

Уміння встановлювати контакт.  

Уміння ставити запитання. 

Уміння регулювати емоційне напруження. 

Уміння вирішувати конфлікти. 

 

Тема 6. Особливості успішної реалізації педагогіки партнерства у роботі 

з батьками 



Напрями педагогічного партнерства. 

Портрет вчителя очима батьків.  

Дії батьків учнів та педагогів у процесі партнерської взаємодії. Алгоритм 

взаємодії педагогів з батьками учнів.   

Організація взаємодії закладу освіти з батьками учнів. 

 

Тема 7. Партнерство у школі: спільне прийняття рішення 

Ухвалення рішення – природне право людини.  

Мозковий штурм як стратегія ухвалення рішення. 

Алгоритм ухвалення рішення. 

Як краще ухвалювати рішення? 

 

Тема 8. Форми роботи з батьками вчителя початкових класів 

Форми роботи з батьками вчителя початкових класів. 

Індивідуальна форма роботи з батьками (відвідування батьків удома, 

пропаганда сімейного виховання, педагогічні консультації, індивідуальні 

консультації, індивідуальні зустрічі).  

Колективна форма роботи з батьками (батьківські тренінги, батьківські 

зустрічі, практикуми, круглий стіл, читання та ін.). 

 

Тема 9. Методи, засоби та прийоми виховання в умовах педагогіки 

партнерства 

Поняття про методи та засоби виховання в умовах педагогіки партнерства. 

Методи формування свідомості особистості 

Методи організації діяльність, спілкування, формування позитивного досвіду 

суспільної поведінки. 

Методи стимулювання діяльність й поведінки. 

Методи самовиховання. 

 

Тема 10. Тренінги – запорука ефективної роботи вчителя початкових 

класів з батьками 

Батьківський тренінг – суть і зміст.  

Тривалість тренінгу. Оцінювання ефективності тренінгу. Структура 

тренінгового заняття. План проведення тренінгу.  

Корисні поради тренеру. 

 

Тема 11. Методичні рекомендації щодо проведення батьківських зборів 



Суть і зміст батьківських зборів.  

Етапи підготовки та проведення батьківських зборів. 

Рекомендації щодо проведення батьківських зборів.  

Поради вчителю початкових класів щодо проведення батьківських зборів.  

Напрями та тематика проведення батьківських зборів. 

 

Тема 12. Особливості роботи з батьками обдарованих дітей та дітей з 

особливими потребами 

Взаємодія з батьками обдарованих дітей 

Помилки батьків у вихованні обдарованих дітей. Рекомендації батькам 

обдарованих дітей. 

Правила комунікації з батьками дітей з особливими освітніми потребами. 

 

Тема 13. Ознайомлення батьків із формами здобуття початкової освіти 

Екстернатна форма здобуття початкової освіти. 

Сімейна форма здобуття початкової освіти. 

Як організувати педагогічний патронаж для здобувача початкової освіти. 

Організація дистанційного навчання в початковій школі. 

 

Тема 14. Робота з батьками онлайн 

Культура спілкування в онлайн-просторі. 

Цифрові ресурси на допомогу вчителю. 

Інтернет-імідж педагога. 

Особливості роботи з батьками щодо особистої безпеки дитини та її здоров’я. 

 

Тема 15. Поняття особистої безпеки дитини 

Поводження учнів з незнайомими людьми 

Безпека учнів в інтернет-просторі 

Правила безпечної поведінки на вулиці, вдома, під час сигналів повітряної 

тривоги. 

Холістичний підхід до здоров’я здобувача початкової освіти. Ігри для зняття 

стресу в учнів 

 

Тема 16. Профілактика проявів булінгу та насильства у сім’ї та серед 

дітей 

Прояви булінгу у сім’ї та серед дітей 



Види насильства (булінг (цькування), фізичне, психологічне, 

сексуальне,економічне насильство). Відмінності булінгу від конфлікту. 

Попередження насильства та жорстокості у сім’ї та школі. 

 

3. Рекомендована література  

Основна 

1. Батьківські збори : шляхи до партнерства та співпраці : методичний 
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