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Педагогічна співдружність наставника студентської групи з батьками 

Важливе місце у системі виховання молоді займає питання психолого-
педагогічної співдружності наставника студентської групи з батьками. Роль 
сім’ї у вихованні дітей, у підготовці їх до життя, праці важко переоцінити – 
адже сім’я є берегинею кращих традицій і моральних цінностей в родині. 
Тому для підвищення ефективності виховання студентської молоді велику 
роль відіграє взаємодія педагогічного колективу з батьками. 

Різні аспекти виховання особистості широко висвітлені у психолого-
педагогічній літературі (І. Бех, О. Вишневський, С. Карпенчук, А. Макаренко, 
І. Підласий, А. Сиротенко, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.). 
Теоретичні й прикладні аспекти процесу виховання особистості у системі 
загальної освіти знайшли відображення у працях педагогів і психологів (І. Бех, 
А. Бойко, О. Вишневський, М. Красовицький, А. Макаренко, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.). 

Метою статті є формування педагогічної співдружності наставника 
студентської групи з батьками. Роль співпраці наставника з батьками дуже 
важлива, тому що період навчання студентів в технікумі співпадає із 
закінченням формування характеру, вони вступають в самостійне життя. 
Якраз у цей період особливо необхідне чуйне й уважне відношення зі сторони 
батьків, дорослих, товаришів, педагогічного колективу. Адже, студенти 
технікуму стикаються з новими навчальними предметами, формами навчання, 
режимом, внутрішнім розпорядком дня, традиціями навчального закладу. 
Тому встановлення в цей період із сім’єю єдиних педагогічних вимог створює 
спільну основу виховної роботи і направленої дії на студентську молодь з 
першого і до останнього дня їх навчання. 

Виявлення особливостей характеру студентів, які сформувалися в сім’ї, 
такі: навички, інтереси, моральні якості суттєво допомагають педагогам 
організовувати виховну роботу в групі з урахуванням індивідуального підходу 
до них. Крім того, у вихованні молоді велике значення має використання 
допомоги батьків, їх багатого життєвого досвіду, ініціативи. Студентам 
важливо знати про сімейні трудові успіхи, активну суспільну діяльність, про 
професіональні традиції сімейних династій. Дякуючи педагогічній 
співдружності батьків з наставником студентської групи організовується 



активна діяльність студентської молоді, проводяться тематичні бесіди, 
зустрічі, години спілкування, вечори, екскурсії. Розробляється план роботи з 
батьками студентів кожної групи, кожного департаменту, курсу, які тісно 
пов’язуються з комплексним планом виховання студентів на весь період 
навчання. У план виховної роботи кожного наставника студентських 
академічних груп включається розділ «Родинно-сімейне виховання», де 
плануються різні варіанти батьківських зборів та інші заходи. Проведення 
групових батьківських зборів являється самою найпоширенішою формою 
зв’язку наставника з сім’єю. Збори проводяться два рази на рік і по 
необхідності. На перших батьківських зборах наставник студентської групи 
інформує про основні форми роботи по вихованню дітей, розповідає про 
життя технікуму, організовує екскурсію по технікуму, його кабінетах, 
лабораторіях і в майстерню. На цих же зборах батьки переконуються, що їх 
діти не винні в тому, що мають окремі недоліки, що недостатня вихованість 
дітей – це промах виховної роботи не тільки оточуючого середовища й школи, 
але й сім’ї. Однією з основних задач наставника академічної групи являється 
добросовісна підготовка до перших зборів. Адже від того, як піде на них 
розмова, яку участь в обговоренні навчальних справ братимуть батьки, буде 
залежати й успіх. Навряд чи можна чекати добрих результатів від зустрічі, 
якщо збори перетворяться в нудний монолог наставника групи з переліком 
оцінок і прогулів [1]. 

Дієвим є проведення тематичних батьківських зборів, наприклад, по 
питанню підготовки студентів до сесії, курсовому та дипломному 
проектуванню, захисту дипломних проектів, підготовці і проведенню масових 
виховних заходів. Наставник знайомить батьків з метою і станом навчально-
виховної роботи в групі, з планом. На зборах доцільна присутність усіх 
викладачів, які викладають в академічній групі, батьків знайомлять з метою 
навчального закладу, з уставом й правилами внутрішнього розпорядку, з 
навчальними планами, програмами і посібниками, якими будуть 
користуватися студенти, з кваліфікаційними характеристиками отримуваної 
професії. На зборах першокурсників на початку навчального року 
розкривають психологічні вікові особливості студентів, де увага батьків 
звертається на адаптацію студентів до умов життя в технікумі,  як вони 
проявляють самостійність, про їх рівень вихованості у взаємовідносинах в 
колективі з товаришами, з викладачами, як проявляється відповідальність у 
ставленні до навчання, до громадської роботи, почуття відповідальності. 

Добре підготовлені й уміло продумані збори допомагають батькам 
краще організувати виховання студентів. Наставник студентської групи 
зупиняється на підсумках успішності і стані дисципліни. Тема зборів 



продумується і розробляється. Складається план проведення зборів, в який 
входять організаційні заходи, зміст обговорюваного матеріалу, призначаються 
доповідачі, продумується оформлення приміщення, де планується проведення 
зборів з наочними матеріалами, готується схема для ілюстрації питання, яке 
розглядається, залучається актив академічної групи. Важливе значення має 
своєчасне повідомлення батьків про проведення зборів. Вся підготовча робота 
проводиться за тиждень-два до початку зборів. Студентам роздаються 
запрошення для батьків на збори з датою і часом проведення, які 
повертаються з підписом батьків. Якщо батьки не можуть з’явитися на збори 
своєчасно, то у запрошенні вони повідомляють час коли вони можуть це 
зробити. 

На наступних батьківських зборах аналізується якісний ріст успішності 
навчання студентів, їх культурний розвиток, підвищення творчої активності, 
дисципліни, даються конкретні рекомендації на майбутнє. Наставник групи 
повідомляє батькам про час свого перебування в технікумі і можливі шляхи 
зв’язку ним. Орієнтовно намічається тема і число наступних батьківських 
зборів. 

Важливе значення мають тематичні батьківські збори, які базуються не 
лише на доповіді або лекції. Важливо забезпечити обмін досвідом батьків у 
сімейному вихованні, щоб кожен розповів про свої здобутки і невдачі. Бажано, 
щоб батьки розповіли про виховання студентів у своїй сім’ї, адже в кожній 
групі є сім’ї, досвід виховання яких може служити добрим зразком для 
наслідування. Розуміється, цей досвід не слід приймати механічно. Необхідно 
пояснити батькам, що в сімейному вихованні немає і не може бути 
універсальних методів і прийомів на всі випадки життя. Виховання в сім’ї 
повинно носити творчий характер. 

Ефективними є індивідуальні бесіди, які дають відмінні результати. У 
таких бесідах батьки розповідають більш щиро про своїх дітей, про позитивні 
і негативні якості їх особистості. Значно більше користі приносить спокійна, 
ділова розмова про розумні міри впливу на дитину, ніж докори і скарги на неї. 

Не треба забувати, що кожна сім’я – індивідуальність, яка має свої 
родинні традиції, культуру взаємовідносин. Наставник академічної групи 
повинен з перших же днів вивчити сім’ю свого вихованця, дізнатися, який 
вплив мають батьки на сина чи доньку. Тому, при зустрічі з батьками, в першу 
чергу, необхідно розповісти про хороші манери, позитивні якості, а потім 
зупинитися на його недоліках, індивідуальну бесіду необхідно проводити у 
доброзичливій манері, без претензій на вади у вихованні в сім’ї. При цьому 
необхідно пам’ятати, що не всі батьки мають позитивний вплив на своїх дітей. 



У такому випадку наставник повинен взяти під особливий контроль такого 
студента. 

Дієвою формою роботи з батьками є об’єднані зустрічі-збори батьків і 
студентів академічної групи під керівництвом наставника. Змістом таких 
зборів-зустрічей може бути розмова на тему моралі. Тут проходить відкрита 
розмова про життєві справи студентів, труднощі у навчанні і вихованні. На 
таких зборах можна продемонструвати кращі конспекти, реферати, інші творчі 
роботи. Силами студентів готується концерт художньої самодіяльності. 
Вважливе місце у взаємодії педагогів і батьків має письмова інформація про 
успіх студентів. Батькам направляються результати щомісячної атестації, 
листи-подяки, виписки з наказів про заохочення, нагородження похвальними 
грамотами або покарання. Для підвищення ефективності виховання студентів 
у навчальному закладі і кожній академічній групі створюються батьківські 
комітети. За їх допомогою зміцнюються зв’язки навчального закладу, сім’ї, 
громадських організацій. Груповий батьківський комітет складається з 3–5 
осіб, куди входять голова та члени комітету, які очолюють роботу секторів: 
навчально-виховного, культурно-масового, санітарно-господарського та ін. 

Груповий батьківський комітет працює по узгодженому з наставником 
академічної групи плану. У батьківський комітет входять ті батьки, досвід 
яких варто наслідувати, які живуть у місті, де знаходиться навчальний заклад. 
Голова батьківського комітету направляє та координує роботу батьківського 
комітету та активу батьків академічної групи, організовує обмін досвідом 
сімейного виховання та разом з наставником розповсюджує кращий досвід 
виховання студентів. Батько, що відповідальний за навчально-виховний 
сектор допомагає наставнику боротися за глибокі та міцні знання студентів, 
рівня їх вихованості, згуртуванню студентського колективу. Разом з 
наставником батьківський комітет планує перевірки умов життя студентів в 
гуртожитках та вдома, допомагає в підтриманні єдності вимог до студентів [2]. 

Член батьківського комітету групи, який відповідає за культурно-масову 
роботу допомагає наставнику в проведенні групових зборів, зустрічей, походів 
вихідного дня, поїздки до міст-героїв, оформленні стендів, бюлетенів, 
виставок. 

Член батьківського комітету, який відповідає за санітарно-господарчу 
роботу піклується за здоров’я студентів, їх правильне харчування, режим дня, 
праці та відпочинку, ремонті навчальної аудиторії. 

Питання, які виносяться на засідання батьківського комітету можуть 
бути різними. Так, на засіданні групового батьківського комітету виноситься 



питання якості знань, успішності, дисципліни студентів, вирішуються 
проблеми покращення навчально-виховної роботи у групі. Велике значення 
має індивідуальний підхід до батьків: тільки завдяки такому підходу, в групі 
буде утворено дружній діючий батьківський комітет, який позитивно 
впливатиме на формування студентського колективу на протязі всього терміну 
навчання. 

Батьківський комітет приймає участь у підготовці до батьківських зборів 
(батьки завжди наперед знають, які питання будуть підніматися на наступних 
зборах і хто з батьків буде виступати на них), екскурсій, походів по місцях 
бойової слави, вечорів, свят, присвячених пам’ятним датам, особливим подіям 
в житті навчального закладу. Батьки приймають участь у проведенні виховних 
заходів і надають організаційну допомогу наставнику академічної групи. 
Велике значення у покращенні навчально-виховного процесу має створення 
батьківського комітету технікуму. Робота батьківського комітету ведеться під 
керівництвом його голови. На засідання батьківського комітету запрошуються 
голови групових батьківських комітетів, представники громадськості, 
студентських колективів, окремих студентів та їх батьків. Голова 
батьківського комітету технікуму є членом педагогічної ради. 

На засіданнях батьківського комітету заслуховують інформацію 
адміністрації про стан та перспективи розвитку навчального закладу, звіти про 
роботу членів батьківського комітету та академічних групи. Батьківський 
комітет збирає загальні батьківські збори та конференції, допомагає 
організовувати заняття педагогічного університету для батьків студентів, 
вивчає і розповсюджує досвід сімейного виховання, активізує педагогічну 
діяльність батьків. 

Практикуються зустрічі батьків за круглим столом, вечори запитань та 
відповідей, педагогічні школи матерів та батьків, служба «Довіра». Велику 
роль відіграє методична робота з батьками, уміння натхненно донести до 
дорослих педагогічні знання, конкретно й вичерпно дати відповідь на всі 
гострі запитання батьківської аудиторії. До тематики батьківських зборів 
включаються такі проблеми: 

1. Актуальні проблеми виховання молоді на сучасному етапі. 
2. Адаптація студентів нового набору до умов навчання в технікумі. 
3. Підготовка студентів до сесії, курсового та дипломного 

проектування. 
4. Залучення сім’ї до співпраці у вихованні та творчому розвитку 

молоді (семінар). 
5. Зустріч-збори батьків і студентів на тему: «Педагогічні вимоги 



технікуму й сім’ї в моральному становленні молоді». 
6. Круглий стіл «Милосердя. Це почуття сильних, а не слабких людей». 
Важливе завдання допомогти батькам глибше зрозуміти психолого-

педагогічні особливості молоді – значить не тільки навчити їх основам 
педагогічної науки але й взяти на озброєння все найкраще, що накопичилось в 
сімейному арсеналі, зробити батьків співучасниками всього педагогічного 
процесу. При проведенні зборів батькам пропонується відповісти на такі 
запитання: 

1. Чи часто замислюєтеся над тим, які ви батьки для своїх дітей? 
2. Чи справно виконуєте обов’язки вихователів? 
3. Чи слідкуєте за публікаціями журналів, програмами телебачення та 

радіо на теми виховання? 
4. Ваша дитина зробила поганий вчинок. Чи замислитесь, що її 

поведінка – результат вашого виховання ? 
5. Чи згодні ви з методами вашого чоловіка (дружини), якими він(вона) 

виховує дітей? 
Педагогічна співдружність наставника студентської групи з батьками не 

є незміною. Вона може набувати певних особливостей за різних умов, коли 
виникає необхідність модифікувати провідні та допоміжні завдання виховної 
роботи з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей студентів, 
вихідного рівня їх вихованості, матеріально-технічних можливостей та 
профільного спрямування закладу, педагогічної підготовки викладачів. 
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