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Назва дисципліни Практикум роботи з батьками   ОК 33 

Адреса 

викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет педагогічної освіти, кафедра загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка, 013 Початкова освіта  

  

Викладачі 

дисципліни 

Цюра Світлана Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  

Контактна 

інформація 

викладачів 

ел. пошта:  svitlana.tsyura@lnu.edu.ua 

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, вул. Туган-

Барановського, 7. Тел. (032) 239-47-65 
За потреби додаткового часу для консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача. Можливі онлайн консультації через Skype, Zoom, 

Microsoft Teams.  

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

 П’ятниця, 12.00-13.00 (кафедра загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи, вул. Туган-Барановського, 7) 

кім. 30) 

Сторінка курсу  https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/praktykum-roboty-z-batkamy-013-

pochatkova-osvita 

Інформація про 

дисципліну 

Курс «Практикум роботи з батьками» призначено для бакалаврів 

спеціальності 013 «Початкова освіта», кваліфікації: бакалавр початкової 

освіти, вчитель початкової школи.  

Курс належить до нормативних дисциплін і передбачає формування у 

студентів зв’язку знань про сім’ю як середовище розвитку і виховання з 

практикою планування й організації взаємодії вчителя з батьками. 

Програма і навчально-методичні матеріали курсу забезпечують 

можливість досягти розуміння принципів та формування  

компетентності  організації взаємодії вчителя з батьками.   

Коротка анотація 

дисципліни 

Курс «Практикум роботи з батьками» є нормативною дисципліною, яка 

пропонується студентам ІУ курсу в обсязі 3  кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Навчальним планом 

передбачено 48 годин аудиторних занять (24 год. лекцій та 24 год. 

практичних) і 42 години самостійної роботи. 
Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового 

модуля: 

Практикум роботи з батьками 

У модулі студенти розглядають вихідні положення, мету, напрями, 

форми та методи професійних дій педагога з налагодження партнерства 

з батьками як зацікавленими сторонами освітнього процесу. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета курсу:  

 формування у студентів  компетентностей цілепокладання, планування 

й організації середовища для розвитку партнерства вчителя та батьків  

Цілі курсу: 

оволодіння студентами: 

знаннями про вихідні положення, мету та напрями організації роботи  

вчителя  з батьками як стейкхолдерами освітнього процесу; 

– компетентностями планування та застосовування системи методів і 

форм організації партнерства педагогічних працівників і батьків; 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/praktykum-roboty-z-batkamy-013-pochatkova-osvita
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– основами досвіду конструктивної взаємодії та діалогічності вчителя і 

батьків у процесах спостереження, аналізу, оцінювання та 

інтерпретування інформації про різні аспекти та сторони навчання і 

виховання учнів  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна (базова) 

1. Маценко Л.М. Педагогіка сімейного виховання: Навч. посіб. - К.: 

НАУ, 2008. – 160 с. 
2. Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів 

початкової школи: навч.- метод. посіб./ Т. М. Бабко, О. В. Банах, А. В. 

Вознюк, Г. А. Коломієць, Л. Г. Кубрик, О. М. Мельник. К. : Видавничий дім 

“Освіта”, 2020. 208 с. URL: https://znayshov.com/News/Details/navchalno-

metodychni_posibnyky_dlia_pedahohichnykh_pratsivnykiv 

3.Організація роботи з батьками. Упорядники: Юзефик Л.О., Купина Н.М. 

Тернопіль: Астон, 2002. 168 с.  

4.Червінська І. Теоретико-методичні засади виховної роботи в початковій 

школі / І. Червінська, С. Довбенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. 

нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2012. 515 с. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/533.pdf 

 5.Психологія сім’ї : навчальний посібник /Поліщук В.М.,  Ільїна  Н.М., 

Поліщук С.А. та  ін.; за заг. ред. В.М.Поліщука. – Суми,2009. 282 с. 

6.Радчук Г.К., Тіунова О.В. Сімейне виховання. Освітній тренінг для 

батьків: навчально-методичний посібник.  – Тернопіль Навч. книга – 

Богдан, 2010. -120с. 

     Допоміжна 

1. Бондаровська В. та ін. Школа для батьків / В. Бондаровська, К. 

Бабенко, О. Возіянова та ін., ТОВ “Батискаф”. - К. - 2003. - 320 с. 
2. Вовчук І. С., Петік Ю. О. Батьківський всеобуч. Матеріали для роботи з 

батьками учнів 1–4 класів. Ч. 1.Х. : Вид. група “Основа”, 2011.128 c. (Б-ка 

журн. “Початкове навчання та виховання”; Вип. 3 (87)).  

3.  Браун-Галковська Марія Домашня психологія: Подружжя, діти, 

родина / Пер. з польськ. З.Городенчук. – Львів: Свічадо, 2000. – 176 с. 

4. Воскресенська  О. В. Вплив батьків на конкурентні відносини 

сиблінгів Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : 

наук. журн. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси: 

Вид-во Черкас. нац. ун-т 2008 149- 151 

5. Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник 

для батьків. Досвід Канади: посіб. К.: Паливода А.В., 2012. 50 с. URL: 

http://ussf.kiev.ua/data/Canada/Canada/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86 

6. Вінтергофф, М. Маленьким тиранам - ні! або Чому самого лише 

виховання недостатньо : як знайти вихід / М. Вінтергофф . ─ К. : 

Темпора, 2011 . 

7. Вінтергофф М. Чому наші діти стають тиранами, або Загублене 

дитинство / М. Вінтергофф; пер. С. Матіяш. – К.: Темпора, 2011.–176 с. 

8. Еммі Чуа.  Бойовий гімн матері тигриці. URL: 

http://loveread.ec/view_global.php?id=47843   

9.  Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. — 

К.: Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2002. - 318 с. 

Інтернет-джерела 

1.  Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20.    

2. Закон України «Про освіту». URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

https://znayshov.com/News/Details/navchalno-metodychni_posibnyky_dlia_pedahohichnykh_pratsivnykiv
https://znayshov.com/News/Details/navchalno-metodychni_posibnyky_dlia_pedahohichnykh_pratsivnykiv
http://194.44.152.155/elib/local/533.pdf
http://ussf.kiev.ua/data/Canada/Canada/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86
http://loveread.ec/view_global.php?id=47843
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3. Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників URL: 
https://znayshov.com/News/Details/navchalno-

metodychni_posibnyky_dlia_pedahohichnykh_pratsivnykiv 

Інші інформаційні ресурси: 
 https://pidruchnyk.com.ua/ 

https://imzo.gov.ua › pidruchniki 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Окрім рекомендованих, студенти можуть 

використовувати також й інші літературні джерела, у яких висвітлені 

певні навчальні питання. 

Обсяг курсу Денна форма навчання 3 

кредити: 

48 годин аудиторних (з них:  

24 годин лекцій; 

24 годин практично-

семінарських занять) 

42 годин самостійної роботи 

 

 

Очікувані 

результати 

навчання 

    У процесі вивчення студентами курсу, опанування його 

теоретичними, методологічними, методичними і практичними засадами 

формуються програмні компетентності  

 ЗК-5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
 ЗК-8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, 

спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня. 

 ЗК-11. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній 

діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування 

людей до досягнення спільної мети 

ФК-12. Здатність доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення, власний досвід та аргументувати їх на засадах 

партнерської взаємодії в умовах початкової школи. 

ПРН-1. Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми 

спілкування з молодшими школярами, іншими учасниками освітнього 

процесу, представниками громади, поважаючи права людини та 

суспільні цінності; формувати судження, що враховують соціальні, 

наукові та етичні аспекти. 

ПРН-2. Управляти складною професійною діяльністю та проєктами в 

умовах початкової школи, виробляти та ухвалювати рішення в 

непередбачуваних робочих та навчальних контекстах 

 ПРН-8. Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з 

учасниками освітнього процесу початкової школи, використовувати 

практики самозбереження психічного здоров’я, усвідомленого 

емоційного реагування. 

ПРН-9. Планувати та організовувати освітній процес у початковій 

школі, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи 

різні організаційні форми навчання та типи занять, із дотриманням 

принципу науковості та вимог нормативних документів початкової 

школи. 

ПРН-10. Використовувати в освітній практиці різні прийоми 

формувального, поточного і підсумкового оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів початкової освіти, прийоми диференційованого 

оцінювання дітей з особливими освітніми потребами. 

ПРН-16. Використовувати основні техніки спілкування з дорослими 

людьми, різні форми та засоби комунікації з батьками, колегами, 
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іншими фахівцями з метою підтримки здобувачів у освітньому процесі 

початкової школи, керувати педагогічним і професійним розвитком 

осіб та груп. 

й досягаються: 

Знання: 

- змісту понять «педагогіка партнерства», «стейкхолдери» ««батьки-

учні-вчителі - суб’єкти освітнього процесу»;   

– особливостей взаємодії  закладу освіти і сім’ї в соціокультурному 

середовищному контексті України  

– сучасних нормативних основ державної політики – принципів 

людиноцентризму та педагогіки партнерства, концептуальні засади 

НУШ; 

– вихідних положень – педагогічних принципів організації взаємодії 

закладу освіти з батьками; 

– особливостей організації взаємодії вчителя початкової школи з 

батьками учнів 

уміння: 

– застосовувати знання про  цілі й хронологічну лінію взаємодії 

вчителя початкової школи з батьками учнів – перспективне планування;  

– проводити аналіз і діагностувати рівень досвіду і вмотивованості 

батьків у напрямі спостереження, аналізу, оцінювання та 

інтерпретування інформації про різні аспекти та сторони навчання і 

виховання дитини надавати допомогу  родині у розробці і осмисленні  

завдань форм та методів сімейного виховання; 

– проводити аналіз і діагностувати рівень зацікавленості батьків до 

активної участі у житті класу, школи – пасивний, активний і 

проактивний потенціал; 

– укладати зміст професійних дій педагога з налагодження партнерства 

з батьками як зацікавленими сторонами освітнього процесу – план 

роботи на рік; 

- цілевизначення й проектування  методів та форм взаємодії вчителя з 

батьками;   

-  використовувати знання про роль сім’ї у розвитку загальних 

пізнавальних та індивідуальних якостей дитини для проектування й 

організації середовища для розвитку партнерства вчителя та батьків; 

- використовувати загальні педагогічні компетентності з основ 

організації освітнього процесу від цілей до оцінювання для 

налагодження комунікації і конструктивної співпраці з батьками; 

-  аналізувати власний досвід, пріоритети і стереотипи  щодо змісту і 

форм партнерських стосунків на предмет його осмислення і подальшого 

розвитку. 

Ключові слова Вчитель, батьки, педагогіка партнерства,  стейкхолдери, «вчителі - учні- 

батьки - суб’єкти освітнього процесу». 

Формат курсу Очний, заочний  

Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Педагогіка», «Загальна психологія», «Філософія», «Вікова психологія» 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

Лекція, евристична бесіда, пояснення, інструктаж; інтерактивні методи 

(робота в малих групах, мозковий штурм, метод проектів, метод “Прес”, 

кейс-метод), імітаційно-рольова гра (батьківські збори, методична 

нарада), мультимедійна презентація, ілюстрування, демонстрування, 

дискусія, розв’язування вправ і задач, самоспостереження, 



використовува-

тися під час 

викладання курсу 

спостереження, методи контролю і самоконтролю, презентація 

наукових продуктів, виконання індивідуальних завдань. 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, ноутбуки, фліпчарт  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Політика виставлення балів: 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за таким співвідношенням: 

І. Поточна навчальна діяльність студента  – 50% семестрової 

оцінки: 

– семінарсько-практичні заняття – 2 бали), при цьому: 2 бали — студент 

виконав усі завдання згідно плану заняття;   1 бал   — студент виконав 

окремі елементи завдань; Максимальна кількість балів – 30 

– самостійна робота та виконання індивідуальних завдань  –  3 бали за 

завдання (вибір завдань із  запропонованого переліку робить студент). 

Максимальна кількість балів – 20.  

  ІІ. Контрольні заміри -  50% семестрової оцінки: 

 (2 модульні контролі за тестовими завданнями у тому числі в системі 

Moodle). Максимальна кількість балів – 50; 

      Критерії оцінювання тестових завдань різного рівня складності: 

– тестові завдання першого рівня складності — 1 бал за правильну 

відповідь; 

– тестові завдання з відкритою формою з метою створення студентом 

розгорнутої відповіді від 1 до 5 балів. 

 У процесі оцінювання враховується: активність студента під 

час аудиторних занять; самостійність, оригінальність творчість у 

результатах мислення. Відпрацювання занять, пропущених з поважних 

причин, проводиться за розкладом консультацій викладачів, які є 

керівниками семінарів. 

Академічна доброчесність. Дотримання академічної 

доброчесності під час вивчення курсу забезпечується: 

 обговоренням на першому лекційному та першому семінарсько-

практичному занятті норм академічної доброчесності; 

 обговоренням на першому лекційному та першому семінарсько-

практичному занятті видів, форм і методів навчальної діяльності 

студента, вимог щодо оцінювання результатів і критеріїв оцінювання; 

 повідомлення студентів про наслідки плагіату чи інших форм 

недоброчесності (їх виявлення в письмовій роботі студента є підставою 

для незарахування викладачем завдання, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману); 

 неможливість (заборона) користування мобільними пристроями 

під час іспиту, виконання модульних контрольних робіт і самостійних 

практичних завдань під час аудиторних занять (за винятком часу, 

відведеного для виконання розрахункових завдань чи задач); 

 обов’язкове посилання на використані літературні джерела під час 

написання навчальних завдань (есе, матеріалів доповідей, схем, графіків   

та ін.) 
 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання для  

модульного 

контролю 

Загальна характеристика понять «педагогіка партнерства», 

«стейкхолдери» «суб’єкти освітнього процесу».   

1. Сучасні нормативні основ державної політики у сфері освіти.   

2. Антропоцентризм та педагогіка партнерства – основні теоретичні 

концепти. 



3. Соціальне партнерство школи і сім’ї в українському 

соціокультурному просторі. 

4. Практика соціального партнерства школи сім’ї  і держави, питання 

соціальної підтримки і фінансового забезпечення в ретроспективі. 

5. Особливості соціального партнерства у контексті державної і 

приватної школи, регіонів, сільських і міських шкіл, 

загальноосвітніх та загальноосвітніх спеціалізованих 

6. Принципи, що відображають вимоги до контексту, в якому 

здійснюється взаємодія з батьками 

7. Принципи, що відображають вимоги до взаємин суб’єктів взаємодії 

8. НУШ, педагогіка партнерства – спільні цілі, прагнення і переконання 

суб’єктів освітнього процесу.  

9. Перспективне проектування та планування   середовища для розвитку 

партнерства вчителя та батьків.  

10. Хронологія організації взаємодії вчителя початкової школи з 

батьками учнів. 

11. Аналіз і діагностування рівня досвіду і вмотивованості батьків у 

напрямі спостереження, аналізу, оцінювання та інтерпретування 

інформації про різні аспекти та сторони навчання і виховання 

дитини.  

12. Допомога родині у розробці і осмисленні  завдань форм та методів 

сімейного виховання, особливостей розвитку і виховання дитини 

молодшого шкільного віку. 

13.  Планування роботи вчителя з батьками на рік 

14. Об’єктивні і суб’єктивні умови успішної організації партнерства. 

Бачення функцій і обов’язків. Розподіл обов’язків.  

15. Основні вимоги до організації взаємодії з батьками.  

16. Основні проблеми в організації взаємодії (О. Матвієнко).  

17. Основні моделі та напрями взаємодії партнерства: інформаційно-

консультативна модель; модель рівневої взаємодії; модель 

партнерської взаємодії.   

18. Алгоритм моделі партнерської взаємодії  в умовах НУШ 

19. Інформаційне середовище взаємодії вчителя з батьками. Ресурси.  

20. Методи   роботи вчителя з батьками. 

21.  Форми роботи вчителя з батьками.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 



ДОДАТОК 
Схема курсу «Практикум роботи з батьками» 

 Тиж. 

/ дата 

/ год. 

 

Тема, план, короткі тези 

  

Форма 
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а, 
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1 Тема 1. Зміст і завдання курсу «Практикум 

роботи з батьками». 

Вступ до вивчення  курсу «Практикум роботи з 

батьками» - зміст і завдання –   зв’язок знань про 

сім’ю як середовище розвитку і виховання з 

практикою планування й організації взаємодії 

вчителя з батьками; досягти розуміння принципів та 

формування  компетентності  організації взаємодії 

вчителя з батьками. 

Актуалізація досвіду студентів у розумінні 

особливостей взаємодії у системах «батьки-школа», 

«школа-батьки», «батьки дитини молодшого 

шкільного віку-вчитель», «вчитель-батьки дитини 

молодшого шкільного віку» 

Лекція, 2 

год,  

СР 2 год 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи  

1–5  

(основна

) 

  

 І. Підготовка до практичного заняття Тиж 

день 

2 Тема 1 Зміст і завдання курсу «Практикум 

роботи з батьками». 

Тренінг здатності  усвідомлювати й розвивати  

власний досвід, пріоритети і стереотипи  щодо 

змісту і форм партнерських стосунків 

 

Практичн

е заняття - 

тренінг, 2 

год.     СР 

1 год 

 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи 

1–5  

(основна

) 

 

 Тренінг «Люди і дракони» -  

 аналізувати власний досвід, 

пріоритети і стереотипи  щодо змісту і 

форм партнерських стосунків на 

предмет його осмислення і подальшого 

розвитку. 

Тиж 

день 

3 Тема 2.   Сучасні теоретичні засади роботи 

вчителя з батьками  

Загальна характеристика понять «педагогіка 

партнерства», «стейкхолдери» «суб’єкти освітнього 

процесу».  Сучасні нормативні основи державної 

Лекція, 2 

год 

СР 2 год 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

1–5  

(основна

) 

 

 1 . Підготовка до практичного заняття тиждень 



політики – принципів людиноцентризму та 

партнерства. 

Антропоцентризм та педагогіка партнерства – 

основні теоретичні концепти. 

самостійної 

роботи  

4 Тема 2.  Сучасні теоретичні засади роботи 

вчителя з батьками  

Загальна характеристика понять «педагогіка 

партнерства», «стейкхолдери» «безпосередні й 

опосередковані учасники освітнього процесу» 

«батьки-учні-вчителі суб’єкти освітнього процесу». 

Сучасні нормативних основ державної політики – 

принципів людиноцентризму та партнерства.  

Антропоцентризм та педагогіка партнерства – 

основні теоретичні концепти НУШ. 

Принципи педагогіки партнерства. 

Семінарсь

ке 

заняття, 

2 год, 

дискусія 

СР 2 год 

 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи 

1–5  

(основна

) 

 

1.   Складання ментальної карти «Ліво-

право» («Мої батьки» у першому класі 

будуть –…. «Мої батьки» у четвертому 

класі будуть) - проводити аналіз і 

діагностувати рівень досвіду і 

вмотивованості батьків у напрямі 

спостереження, аналізу, оцінювання та 

інтерпретування інформації про різні 

аспекти та сторони навчання і 

виховання дитини, надавати допомогу  

родині у розробці і осмисленні  завдань 

форм та методів сімейного виховання 

Тиж 

день 

5  Тема 3.  Особливості взаємодії закладу освіти і 

сім’ї в  соціокультурному середовищному 

контексті України  

Соціальне партнерство школи і сім’ї в українському 

соціокультурному просторі. 

Практика соціального партнерства школи сім’ї і 

держави, питання соціальної підтримки і 

фінансового забезпечення в ретроспективі. 

Особливості соціального партнерства у контексті 

державної і приватної школи, регіонів, сільських і 

міських шкіл, загальноосвітніх та загальноосвітніх 

спеціалізованих 

 Лекція, 2 

години, 

СР 2 год 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи  

1–5  

(основна

) 

 

1. Підготовка до семінарського 

заняття. 

  

тиждень 



6. Тема 3. Особливості взаємодії закладу освіти і 

сім’ї в соціокультурному середовищному 

контексті України  

Соціальне партнерство школи і сім’ї в українському 

соціокультурному просторі. 

Практика соціального партнерства школи сім’ї  і 

держави, питання соціальної підтримки і 

фінансового забезпечення в ретроспективі. 

Особливості соціального партнерства у контексті 

державної і приватної школи, регіонів, сільських і 

міських шкіл, загальноосвітніх та загальноосвітніх 

спеціалізованих 

Семінарсь

ке 

заняття, 

2 год , СР 

2 год  

 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи 

1–5  

(основна

) 

 

 Круглий стіл - «Соціокультурні 

стандарти на тему «школа-батьки», 

«батьки-школа»» 

 

 

Тиж 

день 

7 Тема 4.  Основні теоретичні засади організації 

взаємодії вчителя і школи з батьками. 

Бугакова О.   Дві групи принципів, що відображають 

вимоги: 1) до контексту, в якому здійснюється 

взаємодія з батьками: сприятливого оточення, яким 

регламентуються обставини здійснення взаємодії; 

регулювання відносин між усіма суб’єктами, які не 

мають бути дисонансними щодо основоположних 

вимог організації навчально-виховного процесу у 

школі;  здоров’язбережності навчання, передбачати 

й попереджувати можливі навчально-середовищні 

ризики; оптимальності затрат, який регулює 

використання наявних у суб’єктів взаємодії ресурсів 

до найбільш прийнятного для її суб’єктів варіанту;  

принцип синергії. 

2)до взаємин суб’єктів взаємодії.    До другої групи 

віднесено: принцип взаємодовіри принцип 

толерантності, принцип діалогічності,  принцип 

доброзичливості, принцип конструктивності, 

принцип спільної мети. 

Лекція, 2 

год, СР 2 

год 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи  

1–5  

(основна

) 

 

1.Деталі тиждень 

8. Тема 4. Основні теоретичні засади організації 

взаємодії вчителя і школи з батьками.     

Практичн

е заняття - 

тренінг, 2 

год, 

тренінг  

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

1–5  

(основна

) 

 

Тренінг здатності деталізувати образ 

проблеми очікувань батьків від школи і 

вчителя та конкретизувати пріоритети -  

використовувати  знання про роль сім’ї 

тиждень 



Тренінг здатності деталізувати образ проблеми 

очікувань батьків від школи і вчителя та 

конкретизувати пріоритети.  

 

СР 1 год 

 

занять і 

самостійної 

роботи 

у розвитку загальних пізнавальних та 

індивідуальних якостей дитини для 

проектування й організації середовища 

для розвитку партнерства вчителя та 

батьків 

9 Тема 5. Цілі й завдання - хронологічна лінія 

взаємодії вчителя початкової школи з батьками 

учнів. 

НУШ, педагогіка партнерства – спільні цілі, 

прагнення і переконання суб’єктів освітнього 

процесу. Перспективне проектування та планування   

середовища для розвитку партнерства вчителя та 

батьків. Хронологія організації взаємодії: 

а)вивчення документації та (або) знайомство з 

батьками майбутніх першокласників; 

б)підготовка і проведення перший батьківських 

зборів та урочистого початку навчання; 

в)організація умов для формування батьківського 

активу (батьківського комітету); г)організація умов 

для розвитку досвіду партнерства і відображення їх 

у річних планах роботи вчителя; ґ) забезпечення 

умов для зростання рівня зацікавленості батьків до 

активної участі у житті класу;  д) забезпечення умов 

для зростання  рівня досвіду і вмотивованості 

батьків у напрямі спостереження, аналізу, 

оцінювання та інтерпретування інформації про різні 

аспекти та сторони навчання і виховання дитини; 

е)моніторинг і вдосконалення ефективності  

партнерства вчителя-учнів-батьків. 

Лекція, 4 

год, СР 4 

год 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи 

1–5  

(основна

) 

 

1. Підготовка до практичного заняття 

 

Тиж 

день 

10.   Тема 5. Цілі й завдання - хронологічна лінія 

взаємодії вчителя початкової школи з батьками 

учнів. 

Тренінг «Використання прийомів активізації 

креативності, активності, розвитку соціальних 

ініціатив» 

Практичн

е заняття-

тренінг, 2 

год , 

імітаційно

-рольова 

гра – 2 год 

СР – 4 год 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи 

1–5  

(основна

) 

 

 Тренінг - Використання прийомів 

активізації креативності, активності, 

розвитку соціальних ініціатив» з метою 

аналізу і діагностики рівнів: 

зацікавленості, пасивного, активного і 

проактивного потенціалу. 

тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 



Імітаційно-рольова гра «Перспективне 

планування» 

Імітаційно-рольова гра – 

«Перспективне планування» - 

методична нарада вчителів, що будуть 

працювати з першими класами - 

 застосовувати знання про  цілі й 

хронологічну лінію взаємодії вчителя 

початкової школи з батьками учнів – 

перспективне планування 

 

тиждень 

11. Тема 6. Зміст професійних дій педагога з 

налагодження партнерства з батьками  
Аналіз і діагностування рівня досвіду і 

вмотивованості батьків у напрямі спостереження, 

аналізу, оцінювання та інтерпретування інформації 

про різні аспекти та сторони навчання і виховання 

дитини. Допомога родині у розробці і осмисленні  

завдань форм та методів сімейного виховання, 

особливостей розвитку і виховання дитини 

молодшого шкільного віку. Планування роботи 

вчителя з батьками на рік 

Лекція, 2 

год 

СР – 2 год   

 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи  

1–5  

(основна

) 

 

1. Підготовка до практичного заняття. 

  

 

Тиж 

день 

12 Тема 6. Зміст професійних дій педагога з 

налагодження партнерства з батьками  
Імітаційно-рольова гра 

Практичн

е заняття, 

2 год 

СР – 2 год   

 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи 

  Імітаційно-рольова гра – «Засідання 

батьківського комітету, вересень 2 

клас»  - застосовувати знання про зміст 

професійних дій педагога з 

налагодження партнерства з батьками 

як зацікавленими сторонами освітнього 

процесу – план роботи на рік; 

Тиж 

день 

13 

 

18 

 Тема 7.  Особливості організації взаємодії 

вчителя початкової школи з батьками учнів 

цілевизначення і моделі взаємодії. 

Проєктування. 

Бачення функцій і обов’язків. Розподіл обов’язків. 

Основні вимоги до організації взаємодії з батьками. 

Основні проблеми в організації взаємодії (О. 

Матвієнко). Об’єктивні і суб’єктивні умови 

успішної організації партнерства. 

Лекція, 4 

год 

СР - 4 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи  

1–5  

(основна

) 

 

1. Підготовка до практичного заняття 

 

тиждень 



Основні моделі та напрями взаємодії партнерства: 

інформаційно-консультативна модель; модель 

рівневої взаємодії; модель партнерської взаємодії.  

Алгоритм моделі партнерської взаємодії  в умовах 

НУШ 

14 

 

  

 

 

 

Тема 7. Особливості організації взаємодії 

вчителя початкової школи з батьками учнів 

цілевизначення і моделі взаємодії. 

Проєктування. 

 

Практичн

е заняття, 

4 год 

дискусія  

групова  

робота 

СР – 4 год 

 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи 

1–5  

(основна

) 

 

 Імітаційно-рольова гра 

Моделювання партнерської взаємодії. 

Проєктна група.  

Етапи моделювання: Визначення 

цільових установок. Вибір стратегії. 

Діяльність. Моніторинг та корекція. 

Тиж 

день 

15  Тема 8. Методи та форми роботи вчителя з 

батьками. 

Класні батьківські збори. Шкільні батьківські збори. 

Засідання батьківського комітету класу за участі 

вчителя. Засідання батьківського комітету паралелі 

класів за участі вчителів. Педагогічний лекторій.  

Педагогічний всеобуч. Університет педагогічних 

знань Підсумкова річна науково-практична 

конференція батьків з проблем виховання.  День 

відчинених дверей.   

Відвідування батьків вдома. Листування.  

Консультації батькам. Запрошення батьків до 

школи.   

Тематичні вечори і поїздки, походи, екскурсії. 

Зустрічі запитань і відповідей.  Тематичні заходи 

«дерево родоводу» — зустрічі поколінь; «у 

сімейному колі», індивідуальні консультації, 

зустрічі з лікарями, психологами, юристами,  

спільна трудова діяльність педагогів, батьків і дітей; 

«дискусійний клуб» «аукціон ідей сімейного 

виховання», «батьківський ринг», «дні довіри», 

«сімейні дні в класі».   

Лекція, 4 

год 

СР 2 год 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи  

1–5  

(основна

) 

 

 1. Підготовка до практичного заняття 

 

  

 

 

тиждень 



16   Тема 8. Методи та форми роботи вчителя з 

батьками. 

Робота з продукування та розвитку ідей 
 

Практичн

е заняття , 

4 год  

СР 2 год  

  1–5  

(основна

) 

 

 Мозковий штурм. Синектика  

проектування методів та форм 

взаємодії вчителя з батьками. 

Завдання: використовувати загальні 

педагогічні компетентності з основ 

організації освітнього процесу від 

цілей до оцінювання для налагодження 

комунікації і конструктивної співпраці 

з батьками 

Тиж 

день 

17 Тема 9. Інформаційне середовище взаємодії 

вчителя з батьками. Ресурси.  

Розвиток досвіду роботи педагога в умовах 

дистанційної освіти. Соціальні мережі, 

інформаційні ресурси, месенджери, соціальні 

платформи, навчальні платформи – як простір і 

засоби для організації взаємодії і співпраці вчителя 

з батьками. Позитиви і недоліки.  

Лекція, 

2 год. 

СР – 4 год 

Мультимедійна 

презентація, 

методичні 

матеріали для 

семінарських 

занять і 

самостійної 

роботи  

1–5  

(основна

) 

 

1. Підготовка до модульного 

контролю 

тиждень 

18  Модульний контроль Підведення підсумків роботи 2 год        



 


