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Відкритість сучасного українського суспільства, розширення діапазону 

його зв’язків з іншими країнами, повернення України на шлях розвитку 
світової цивілізації дають можливість збагатити національну систему 
виховання кращими здобутками зарубіжної системи освіти. Один з напрямів, 
що привертає увагу вітчизняних науковців у цьому контексті, стосується 
взаємодії школи, сім’ї і громадськості, зокрема особливості її реалізації на 
теренах Сполучених Штатів Америки. 

Отже, мета даної статті – висвітлити найбільш характерні для 
американського суспільства аспекти залучення батьків і представників 
громади до розв’язання проблем, пов’язаних з навчанням і вихованням 
молодого покоління. 

В системі освіти Сполучених Штатів Америки більшість повноважень 
щодо організації, забезпечення й управління освітою віднесені до 
компетенції органів управління штатного та місцевого (локального) рівнів. 
Існує чотири базові моделі формування органів управління шкільною 
освітою штатного рівня, спільною рисою яких є можливість впливу 
громадськості на прийняття управлінських рішень, у тому числі на 
вироблення напрямів освітньої політики штату. Така діяльність громадських 
організацій забезпечена законодавчо [1]. 

Освітню політику в масштабах штату визначає рада з освіти – досить 
своєрідний державно-громадський орган. Він складається, як правило, з 7-9 
осіб, які обираються населенням або призначаються губернатором штату з 
представників ділових кіл, професійних асоціацій, наукових товариств, 
конфесій на кілька років. Заслуговує на увагу така деталь: у деяких штатах у 
законодавстві є спеціальна позначка, згідно з якою до складу ради 
забороняється входити працівникам системи освіти. З одного боку, 
впровадження такого правила обмежує можливості педагогів і діячів освіти 
щодо безпосереднього втручання у зміст освітньої політики в масштабі 
штату – порядок, спрямований на протистояння відомчій обмеженості, 
егоїстичним корпоративним інтересам і слугує залученню до розв’язання 
проблем освіти представників різних прошарків громадськості. Але з іншого 
боку, виникає небезпека прийняття радою непрофесійних, дилетантських 
рішень. Дати однозначну оцінку цій практиці досить важко, адже вносячи 
певні позитивні елементи в управління освітою, вона водночас (за різних 
несприятливих умов) може негативно вплинути на реалізацію завдань, 
вирішення яких повністю покладається на раду з освіти. 

Основною адміністративною одиницею в галузі освіти є шкільна 
округа.  На початку 90-х років загальна кількість таких округ у США 
перевищувала 16 тисяч. Кожну округу очолює комітет (5-7 осіб), який 
обирається населенням. До його складу, так само, як і в радах штату, входять 



представники бізнесу, громадських організацій, церкви. Комітет призначає 
суперінтенданта – керівника шкільної адміністрації округи, який разом із 
співробітниками здійснює безпосереднє керівництво через реалізацію таких 
функцій: збирання місцевих податків на потреби шкіл, розподіл фінансових 
коштів між навчальними закладами, нагляд за навчальною та виховною 
діяльністю шкіл, наймання та звільнення вчителів. 

В американських школах велика увага надається громадянському 
вихованню молодого покоління. Один із ефективних способів розв’язання 
цього завдання вбачається педагогами у широкому залученні учнів до 
діяльності працівників суспільних організацій, навчальних закладів, 
підвищенні їх соціальної активності, покладання на них виконання 
різноманітних громадянських обов’язків. Ще одним засобом успішного 
вирішення завдань щодо посилення громадянського становлення учнів 
виступає залучення до цього процесу громадськості. Демократична 
громадськість, стверджують американські педагоги, «активно протидіє як 
негативному впливу учнівського середовища на виховання особистості, так і 
надмірному втручанню адміністративних органів у життєдіяльність школи, 
обмеженню автономії навчальних закладів, здійснює контроль за діяльністю 
як вищих, так і місцевих органів влади, використовує всі можливості для 
впливу на формування національної політики соціалізації і громадянського 
виховання молодого покоління» [2, 25]. 

Відзначимо, що уряд Сполучених Штатів Америки не тільки не 
протидіє виявленню громадської ініціативи, а й стимулює її вплив на 
виховний процес, законодавчо регулюючи суспільну діяльність з метою 
повнішого використання потенцій суспільних організацій, приватних осіб у 
вдосконаленні національної системи освіти. 

Участь громадськості в керівництві освітою здійснюється також через 
місцеві чи регіональні ради та комітети, що дає підставу вести мову про 
суспільно-державної моделі управління цієї галуззю. Крім того, виходячи з 
необхідності прищеплення особистості ще в дитячому віці певних цінностей, 
шкільна адміністрація поділяє управлінські функції не тільки з 
представниками суспільних організацій, місцевою общиною, профспілками, 
але й із самими учнями та їхніми батьками, які на основі виборності входять 
до ради класу, ради навчального закладу, педагогічної та адміністративної 
рад. Такий підхід демократизує систему освіти, підвищує ефективність 
підготовки учнів до реалізації своїх громадянських прав і добросовісного 
виконання обов’язків. У процесі спільної активної взаємодії з дорослими учні 
набагато швидше засвоюють соціальні норми, набувають умінь і навичок 
виконання громадянських обов’язків, розвивають громадянські почуття [2]. 

Починаючи з 1965 року у США діє програма «Головний старт» («Head 
start»). Основне її завдання полягає у наданні всебічної медичної, 
психологічної та освітньої допомоги дітям, які живуть у несприятливих для 
їхнього розвитку умовах. Фінансує програму федеральний уряд, а реалізують 
підпорядковані йому інституції, а також місцеві організації або школи. На 
місцях відповідна діяльність здійснюється різними державними та 



приватними агентствами, організаціями, які мають змогу враховувати у 
програмі локальні потреби [3]. 

Форми діяльності, які реалізуються в рамках програми «Головний 
старт», передбачають організацію цілоденного або часткового піклування і 
творення близького контакту з родинами. Програма розпочиналася як 
організація літньої опіки над дітьми (60-і роки). У 70-х роках впроваджується 
цілоденний нагляд. Сучасна формула програми викристалізувалася у 80-х 
роках минулого століття. У 1997 р. вийшов друком Порадник із залучення 
батьків до роботи у програмі «Головний старт». Це видання призначене для 
координатора у справах співпраці з батьками і подає різні методи і способи 
для здійснення такої роботи. У першому розділі представлено історію 
співпраці з батьками. Другий розділ зосереджує увагу на ролі, контактах і 
обов’язках координатора. У третьому розділі висвітлюється ставлення 
вчителів до взаємодії з батьками, а в четвертому подано завдання, які стоять 
перед батьками, що співпрацюють зі школами. З п’ятого до восьмого розділу 
представлені способи, якими координатор може стимулювати співпрацю з 
батьками учнів. У дев’ятому показано, як складати план співробітництва з 
батьками, у десятому – основні способи порозуміння з ними. Розділи 11 і 12 
пропонують методи документування й оцінювання співпраці з батьками, а 13 
розділ описує, як саме програма «Головний старт» може вплинути на життя 
родин [5]. 

У листопаді 1992 року у Канзас-Сіті було створено організацію під 
назвою Локальна інвестиційна комісія (Local Investment Commission). Це 
об’єднання відомих особистостей із громадськості та кіл бізнесу, яке 
співпрацює з фахівцями соціальної сфери та звичайними громадянами. Воно 
складається з 23 членів, яких підтримує у технічних справах адміністративна 
група з 15 осіб. Завдання комісії полягає у реформуванні міської системи 
соціальних служб. У межах комісії виділено сім груп, які займаються 
вирішенням конкретних проблем за такими напрямами: 

– діти і сім’я; 
– охорона здоров’я; 
– матеріальне забезпечення; 
– соціальна робота школи; 
– житлове будівництво і безпека; 
– підприємництво та економічний розвиток; 
– проблеми старих людей. 
Розглянемо конкретні завдання деяких з означених груп. 
У сфері «Діти і сім’я» завдання полягає в тому, щоб збудувати 

професійну, зінтегровану й ефективну систему опіки над дитиною, 
використовуючи досвід локальних лідерів і передбачаючи засоби, які не 
застосовувалися до цього часу. У сфері «Соціальна робота школи» завдання 
сформульоване таким чином: оцінити потреби і створити підстави для 
будівництва у межах шкільної системи мережі соціальних і медичних послуг, 
легко доступних для дітей та їхніх батьків. 

Реалізація завдань має проводитися з дотриманням кількох важливих 



засад, а саме: 
– допомога, надана різними агенціями, координується на рівні 

«випадку», тобто застосовуються цілісне й усебічне розпізнавання та 
підтримка сім’ї, не прирікаючи її представників на окремі пошуки 
допомоги у різних інституціях; 

– допомога пристосовується до змін у родині, якій допомагають; 
– сім’ї, які потребують допомоги, виступають партнерами і 

співтворцями системи допомоги, а сутність самої допомоги має 
полягати в тому, щоб дати сім’ї шанс самостійно розв’язувати власні 
проблеми [3]. 

Муніципальні програми координації і підтримки опікунсько-виховної 
діяльності у Сент-Луїзі менш розвинуті, ніж у Канзас-Сіті, проте і тут існує 
кілька цікавих починань. До одного з них можна віднести програму «Батьки 
як учителі», започатковану 1981 року. Це програма, яка пов’язує 
партнерськими стосунками родину, школу і локальну громаду. Вона звернена 
до майбутніх батьків і батьків дітей віком до 5 років. 

Головні цілі програми: 
а) дати батькам знання про те, як виховувати дітей, щоб вони досягли 

успіху в навчанні; 
б) вселити у батьків віру у власні можливості впливати на дітей; 
в) поліпшити взаєморозуміння батьків і дітей, міжособистісні стосунки 

в родинах. 
Основні форми діяльності – візити додому, групові зустрічі, у разі 

потреби матеріальна допомога від соціальних служб. 
Візити додому відбуваються щотижня, що два тижні або щомісяця, 

залежно від потреб конкретної сім’ї. Під час візиту спеціально підготовлені 
волонтери обговорюють з батьками проблеми, що стосуються розвитку дітей, 
дають вказівки щодо їх виховання, пояснюють, чого треба очікувати від 
дитини певного віку, відповідають на запитання. 

Під час групових зустрічей батьки мають змогу поділитися з іншими 
своїми досягненнями, занепокоєннями і турботами щодо виховання та 
розвитку дітей, обмінятися досвідом. Тут можна також зустрітися із 
спеціалістами, які відповідають за запитання, що турбують батьків, дають 
поради щодо подолання конкретних недоліків тощо. 

У Волбріджі, шкільний район Сент-Луїс, штат Міссурі у 1989 році було 
започатковано програму «Турботлива громада». Її мета полягає в організації 
вільного часу дітей після школи, опіку над ними і професійне порадництво. У 
рамках цієї програми функціонують місця зустрічей підлітків і місця ночівлі, 
де діти можуть провести чотири доби протягом року, щоб батьки могли від 
них відпочити. Крім цього існує антиалкогольне й антинаркотичне 
консультування, реалізуються заходи, спрямовані на надання різних видів 
допомоги сім’ям. Центр з реалізації програми розташований у місцевій 
школі. На користь програми діє дорадча група, яка складається з мешканців 
громади. Її діяльність допомагає дітям і цілим сім’ям позбутися 
безпорадності, приреченості, набути почуття долученості до життя місцевої 



спільноти. 
У Сполучених Штатах Америки набули поширення так звані школи 

«Beacon» – локальні осередки діяльності у середовищі, організовані на базі 
шкіл. До управління ними залучаються представники міської громади, 
поліція, інституції, які надають соціальну допомогу, батьки і молодь. Зміст 
діяльності цих закладів полягає передусім в організації для молоді різних 
форм здорового відпочинку та підготовки до професійної діяльності. 

Співпраця школи з батьками учнів реалізується і за іншими напрямами. 
Наприклад, в Eastern Middle School розроблено «Поради для батьків». 
Передумовою створення цього документу стало переконання педагогів у 
тому, що учні досягають кращих результатів, якщо батьки цікавляться їхнім 
навчанням. Запропонований список рекомендацій містить такі основні 
положення: 

– переконайтеся, що дитина вчасно виконує домашнє завдання; 
– разом з дитиною визначте час і план приготування уроків; 
– заохочуйте дитину щоденно щось читати, незалежно від того, що 

було задано в школі; 
– обговорюйте з дитиною її працю і шкільні проблеми; 
– відвідуйте шкільні збори, беріть участь у шкільних святах і заходах; 
– інформуйте вчителів про особливі здібності та потреби своєї дитини; 
– інформуйте вчителів про важливі зміни, які відбуваються вдома; 
– -зорієнтуйтеся, які шкільні вимоги щодо порядку і дисципліни 

висуває школа; 
– співпрацюйте зі школою, якщо потрібно корегувати поведінку 

дитини; 
– поводьтеся ввічливо щодо своєї дитини; 
– розмовляйте з дитиною про те, що є цінним у житті; 
– заохочуйте до позитивної поведінки; 
– покажіть дитині цінність освіти, не лише з погляду фінансової 

вартості; 
– організовуйте з дитиною екскурсії до місць праці чи університету 

[4]. 
Сьогодні у Сполучених Штатах Америки саме школи стають основою і 

каталізатором діяльності, мета якої – поліпшити ситуацію в громаді. У різних 
місцях країни окреслюється тенденція до концентрації сил навколо школи, як 
головного осередку, який координує виховну і соціальну допомогу в 
локальній громаді. Реалізація такої моделі передбачає: 

– продовжений день перебування в школі з організованим доглядом і 
заняттями для учнів; 

– програму літніх заходів на канікули як форму проведення вільного 
часу, і частково як форму подолання відставань у навчанні; 

– медичний догляд і психологічну службу у приміщенні школи для 
дітей та їхніх батьків; 

– інтенсивну участь батьків у заняттях для дітей; 
– участь батьків у вечірніх заняттях, призначених для дорослих. 



Цікавий досвід накопичено Сполученими Штатами Америки по 
залученню батьків до активної реалізації навчальних програм, де вони 
виступають повноправними їх учасниками. Як показали дослідження, 
проведені фахівцями (Стаббс, Годлі, Александр), ідеї і позиції, висунуті 
батьками, знайшли відображення в 37% робочих навчальних планах, при 
розробці нових програм; у 58% випадків дорослі члени сімей брали активну 
участь у визначенні актуальних питань виховання та розвитку дітей різного 
віку, в оцінюванні ефективності просвітницької роботи з сім’ю. У 80% 
випадках батьки допомагали у формуванні штату викладачів навчальних 
закладів; у 88% програм знайшла відображення діяльність батьків як 
представників батьківських фондів, організаторів різноманітних екскурсій і 
мандрівок, благочинних заходів. Як засвідчують матеріали відповідних 
видань, там, де вчителі дійсно зацікавлені в співробітництві з батьками, 
залучають їх до активної співдії зі школою, їхня участь у реалізації 
навчальних програм сягає 80% [6]. 

Значного поширення набули конференції, які проводяться на базі шкіл 
і до участі в яких залучаються вчителі, батьки учнів, психологи, медики, 
працівники соціальних служб, представники громадських організацій, 
різноманітних фондів. Така форма дозволяє обговорювати шляхи досягнення 
основної мети навчального закладу в інтересах дитини, створює сприятливі 
умови для ознайомлення батьків із досягненнями дитини, наявними у неї 
проблемами, дозволяє з’ясувати суперечливі моменти в процесі її розвитку. 
При цьому всі учасники мають однакові можливості для висловлювання і 
прийняття рішень під час конференції. 

Таким чином, у Сполучених Штатах Америки накопичено досить 
цікавий досвід щодо взаємодії школи, сім’ї і громадськості, який охоплює  не 
лише сферу виховання дітей, а й передбачає залучення батьків до розв’язання 
освітніх проблем. Це сприяє розвитку дійових контактів між ланками 
сімейного і суспільного виховання, позитивно впливає на соціалізацію 
молодого покоління на рівні мікро- та макросоціуму. 
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