
Шульга Л.А. 
 

СПІВРОБІТНИЦТВО БАТЬКІВ І ВЧИТЕЛІВ У МОРАЛЬНОМУ 
ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Навчання в школі охоплює значний період у житті кожної людини. З 

упровадженням 12-річної загальної освіти цей час ще продовжується, 
висуваючи перед педагогами нові завдання щодо виховання учнів різних 
вікових категорій. Проте не треба забувати, що роль учня ще не вичерпує 
всієї багатоманітності особистісного статусу дитини. Він може входити в 
різні соціальні групи, вступати в певні взаємовідносини з членами різних 
інституцій, що також впливає на нього, як на особистість, спричинює 
формування тих чи інших якостей, установок, ціннісних орієнтацій, суджень. 

Надзвичайно важливою якістю особистості є її моральна вихованість, 
яка визначається тим, як людина ставиться до себе (внутрішні мотиви і 
потреби, самооцінка), до оточуючих її людей і навколишнього середовища. 

Ставлення до себе включає такі якості, як активність, духовне 
багатство, скромність, організованість, відповідальність, дисциплінованість, 
чесність і правдивість, вимогливість, самокритичність тощо. 

Ставлення до інших людей детермінується повагою, ввічливістю, 
гуманністю, добротою і взаємодопомогою, співчуттям і милосердям. 
Ставлення до навколишнього середовища містить позитивне ставлення до 
природи і прагнення берегти її, раціонально використовувати природні 
багатства тощо. 

Регулювання поведінки людини відбувається шляхом впровадження 
моральних вимог у вигляді норм, принципів, ідеалів у свідомість окремої 
особистості з тим, щоб вона могла сама спрямовувати і контролювати свої 
дії, вимагати від інших виконання моральних вимог і оцінювати їхні дії і 
вчинки. Моральні якості при цьому не є проявом людських особливостей; 
вони формуються і розвиваються в процесі виховання і навчання, 
спілкування з іншими людьми, самовдосконалення. 

Формування моральних відносин починається з того, що дитина 
одержує знання про моральні норми і принципи, які викликають у неї 
позитивну чи негативну оцінку. Якщо дитина вважає моральні норми, що їй 
пред’являються, правильними, у неї формується позитивне до них ставлення, 
а отже, і позитивне емоційне ставлення до відповідних знань. Це допомагає 
означеним знанням залишатися у свідомості дитини, перетворюючись на її 
моральне ставлення. Якщо ж моральні норми викликають у дитини негативну 
реакцію, то вони не можуть розглядатися як основа її моральної поведінки. 
Численне повторення в діях і вчинках позитивних моральних відносин і 
почуттів, перетворює їх на моральні якості особистості, сприяє формуванню 
моральних переконань. 

Моральна поведінка - це вершина морального виховання і саме 
моральна свідомість, моральні переконання і почуття допомагають 
особистості виробляти правильну лінію поведінки. 



Однією з найважливіших характеристик людини як живої соціальної 
системи є її відкритість, тобто неможливість існування без безперервної 
взаємодії з іншою системою (або сукупністю систем) - навколишнім 
середовищем. Виходячи з такого розуміння природи людини, «її поведінка та 
діяльність, формування всіх її психічних функцій нерозривно пов’язані з 
навколишнім середовищем і зумовлюються ним» (1, 55). 

Отже, дитина розвивається під впливом сукупності всіх суспільних 
відносин, особливо систем тих конкретних відносин, серед яких 
безпосередньо відбувається її життєдіяльність, і одне з пріоритетних місць 
тут належить сім’ї. Рівень моральної культури батьків, їхні устремління й 
цінності, досвід соціального спілкування, сімейні традиції - словом уся 
атмосфера, що панує в сім’ї, має вирішальне значення в розвитку особистості 
дитини, в тому числі у її моральному вихованні. 

Одержуючи під впливом батьків перші моральні знання, діти 
починають розрізняти, що добре, а що погано. Поступово в них формуються 
такі навички, як послух, повага до старших, ввічливість, бережливе ставлення 
до речей. 

Цінними тут бачаться роботи В.Сухомлинського, в центрі уваги якого 
було виховання гуманності, гарантію чого він вбачав у систематичній і 
цілеспрямованій організації моральної поведінки дитини у міру засвоєння 
нею моральних знань, формування гуманістичних уявлень і почуттів. 
Формулюючи поради батькам щодо навчання дітей азбуці моралі, 
В.Сухомлинський писав: “Робіть все так, щоб людям, які оточують вас, було 
б добре...” (2, 120).  

На його думку, батьки повинні вчити дітей відчувати іншу людину, 
розуміти її інтереси, потяги, співвідносити свої вчинки з життям у 
суспільстві, серед людей, тобто передавати своєю поведінкою ставлення до 
людей. Тому виховання вміння співчувати, з точки зору вченого, має 
розглядатися як одне з найважливіших завдань сім’ї. Адже, якщо добрі 
почуття не виховані в дитинстві, їх ніколи не виховаєш. Саме в дитинстві 
людина має пройти “школу виховання добрих почуттів”.  

Сім’я готує дитину до входження в інші людські спільноти, корегуючи 
правила спілкування з однолітками й дорослими. Особливо це стосується 
дітей молодшого шкільного віку. На відміну від дошкілля, коли для малюка 
світ зосереджувався на власній сім’ї, особах мами й тата, а провідною 
діяльністю була гра,  вступ до школи вносить відповідні зміни в усі ці 
чинники. Дитина приступає до систематичного навчання, стає членом 
класного і шкільного колективів. У неї значно розширюється коло 
спілкування: з’являються друзі по класу, по спільній діяльності, у 
позашкільних справах. 

Значного авторитету для неї набуває вчитель. Це, зокрема, виявляється 
в тому, що “діти молодшого шкільного віку, особливо першо- і 
другокласники, орієнтуються на норми поведінки і цінності вчителя більше, 
ніж на думки однолітків” (3, 100). 



Набуття дитиною нового статусу - статусу учня позначається не тільки 
на ній самій, а й на ставленні батьків до неї, до процесу її виховання і своєї 
ролі, як вихователів. Зважаючи на цей факт, у процесі дослідження проблеми 
морального виховання дітей молодшого шкільного віку, пошуку 
оптимальних педагогічних умов реалізації цього процесу, одне із завдань 
експериментальної роботи передбачало забезпечення відповідного впливу 
сім’ї на моральне становлення дитини. 

Одержані під час роботи матеріали засвідчили, що досить часто батьки 
мають хибні уявлення щодо своєї ролі у вихованні дитини після її вступу до 
школи. Більше третини з опитаних батьків і матерів вважають, що виховання 
їхнього сина або дочки з початком навчання в школі стає прерогативою 
вчителя, а з них знімається будь-яка відповідальність в цьому напрямі. 
Основне своє призначення вони вбачають у забезпечені матеріальних потреб 
дитини (одяг, їжа, підручники, шкільне приладдя, розвивальні ігри, кількість 
і якість яких перебувають у прямій залежності від матеріальних можливостей 
сім’ї). 

41,9% батьків, крім матеріального чинника, вказують ще такий, як 
“контроль за виконанням домашніх завдань, допомога у належному їх 
виконанні”. 

В інших випадках батьки визнають необхідність застосування певних 
виховних дій, але їх зміст, форми і методи не завжди відповідають правилам 
педагогіки, а іноді мають і яскраво виражений антипедагогічний характер 
(приниження дитини, авторитарна вимогливість, фізичні покарання). У ході 
дослідження були виявлені сім’ї, де батьки не дотримуються елементарних 
правил культурної поведінки і не заохочують такі прояви у своїх дітей. Це 
призводить до порушення уявлень дитини про суть таких правил, іноді 
спричинює конфлікти в її свідомості. Заохочення щедрості може 
поєднуватися з такою, наприклад, вимогою: “Не давай нікому велосипед - 
поламають”. Різні, нерідко ті, які взаємо виключають одна другу, вимоги 
дорослих, негативно позначаються на емоційно-вольовій сфері особистості, 
якості переконань, що розвиваються, призводять до розриву між моральними 
знаннями і поведінкою дітей. 

Серйозні відхилення в стані здоров’я дитини можуть стати наслідком 
незнання батьками її вікових особливостей. Адже дитина - це не зменшена 
копія дорослого, а людина із своїми особливостями на кожному віковому 
етапі. 

Поглиблене вивчення означених питань показало, що більшість 
неправомірних дій, які негативно впливають на формування і розвиток дітей, 
є не свідченням поганого ставлення до них з боку батьків або вияву 
нелюбові. Одна з основних причин полягає в незнанні батьками основ 
“сімейної педагогіки”, невмінні самостійно знайти відповіді на ті чи інші 
питання, пов’язані з вихованням дитини.  Підтвердженням цієї думки можуть 
бути і відповіді учнів початкових класів на запитання гри “Чарівна паличка”. 
Називаючи зміни,  які б вони хотіли здійснити в собі (в умовах сім’ї), майже 
дві третини дітей вказали такі, як “стати слухняним”, “не давати приводу 



мамі й тату сваритися на них”. Це свідчить, що діти молодшого шкільного 
віку певним чином усвідомлюють своє невміння дотримуватися вимог 
дорослих, але, не знаючи, що саме і як треба роботи (або такі знання не є 
глибоко усвідомленими), вони своєю поведінкою викликають постійні 
нарікання і невдоволення батьків. І хоча в школі цим питанням надається 
увага, їхній зміст переважно пов’язаний із шкільним життям або життям у 
суспільстві. “Домашня поведінка” залишається поза увагою вчителя. Але 
покладаючись на батьків у цій справі, педагоги не завжди враховують 
недостатність їхньої педагогічної підготовки до реалізації такого завдання. 

Отже, батькам потрібні спеціальні знання і вміння застосовувати їх на 
практиці. Підтвердженням цієї тези стали й інші результати наших 
досліджень. Тільки 33,2% батьків і матерів вказали на недостатність у них 
спеціальних знань, як причину труднощів щодо виховання дітей, які 
виникають у них. Більшість же намагається пояснювати свої прорахунки в 
цьому процесі й виникаючі у зв’язку з цим проблеми, які з’являються у 
зв’язку з цим недостатністю часу, наявними в суспільстві кризовими 
явищами, поганим матеріальним станом сім’ї (4). 

Серед чинників, які покликані надавати сім’ї психолого-педагогічну 
допомогу, важливе місце належить школі. Саме вчитель, який за освітою є 
професійним педагогом, котрий, володіє спеціальними знаннями, вміннями й 
навичками, знає учнів свого класу, постійно контактує з їхніми батьками, 
може найкраще надати допомогу у вирішенні проблем, які постають перед 
кожною сім’єю в плані виховання дитини, допомогти батькам у виконанні 
виховної функції. Педагогічна освіта батьків - це перша цеглинка у 
фундаменті співробітництва батьків і учителів, їхньої кооперації. 

Виходячи з цього, а також враховуючи предмет нашого дослідження - 
формування моральних переконань у дітей молодшого шкільного віку, нами 
було розроблено програму роботи вчителя з сім’ями учнів, спрямовану на 
підготовку батьків і матерів до виховної діяльності в означеному напрямі. 

При розробці програми (крім добору відповідного змісту) враховували 
наявний у батьків рівень готовності до такої діяльності, індивідуальні 
особливості їхніх дітей і наявний у них рівень сформованості досліджуваної 
якості. При підготовці матеріалів для роботи з батьками учнів виходили з 
того, що запропонована їхній увазі тематика занять має забезпечувати 
підвищення як теоретичного рівня, так і формувати відповідні уміння й 
навички практичної реалізації одержаних знань в умовах власної сім’ї. 

Робота здійснювалася за допомогою різноманітних форм: бесід, 
диспутів, консультацій, практикумів, ділових ігор, вечорів з обміну досвідом 
та ін. Серед тем, що були запропоновані для опрацювання, варто назвати такі: 
бесіди “У чому секрети виховання дітей молодшого шкільного віку?”, “Що 
ви знаєте про засоби впливу на дитину?”, диспут “Наші діти. Які вони?”, 
консультації-практикуми “Про психічний розвиток дитини”, “Як формується 
особистість молодшого школяра”, “Культура поведінки. Як її виховувати), 
вечір сімейного портрету “Дозвілля в нашій сім’ї”, дискусії “Чи вміло ви 
використовуєте методи виховання дитини в сім’ї”, “Що таке батьківське 



піклування про дітей”,  ділові ігри “Роль народної педагогіки у вихованні 
сучасної дитини”, “Ваша дитина не хоче навчатися” та ін. 

Базуючись на принципах діяльнісного підходу, робота з батьками 
передбачала виконання “домашніх завдань”. Це допомагало не тільки 
закріпити набуті теоретичні знання, а й повправлятися в їх застосуванні 
безпосередньо в умовах власної сім’ї, відчути доцільність і необхідність цієї 
роботи. 

Крім ознайомлення старших членів сімей із знаннями щодо суті 
морального виховання, основними формами і методами його реалізації в 
умовах сім’ї, намагалися зацікавити батьків і матерів змістом роботи школи в 
цьому напрямі. Таке ознайомлення мало на меті узгодити дії педагогів і 
батьків у вихованні дітей. З цією метою практикувалося широке залучення 
старших членів сімей до участі в різних виховних заходах, які були 
розроблені нами для учнів експериментальних класів. Це активізувало 
батьків, дозволяло їм побачити свою дитину в іншому, порівняно із сім’єю, 
оточенні, зіставити її поведінку і дії з поведінкою і діями інших дітей, 
одержати необхідні поради і рекомендації безпосередньо при виникненні 
потреби в них. 

Постійне контактування батьків з учителями, що базувалося на 
взаєморозумінні й довірі, позитивно позначилося на їхніх взаєминах. 
Вироблення єдиних вимог, формування педагогічно обумовлених поглядів на 
суть процесу морального виховання дітей молодшого шкільного віку, 
усунення неузгодженості між діями вчителів і батьків позитивно вплинуло на 
формування моральних переконань учнів. Відчуваючи узгодженість 
виховних впливів, набуваючи досвіду моральної поведінки і в школі, і вдома, 
діти мали можливість переконатися в правомірності певних норм і правил, 
відчували емоційний комфорт, прагнули повторити ситуації емоційного 
успіху, що, в свою чергу, зводило до мінімуму виникнення негативних 
ситуацій.  

Узагальнений аналіз результатів дослідницько-експериментального 
впливу в цілому дозволяє зробити висновок, що при організації педагогічно 
цілеспрямованої роботи в умовах школи можна успішно формувати 
педагогічну культуру батьків, яка сприятиме покращенню 
внутрішньосімейного мікроклімату, підвищенню виховного потенціалу 
родинного виховання. 
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