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ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї, ЯК ФАКТОР  
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 
Особистість – людина, яка досягла такого рівня соціального розвитку 

і самосвідомості, який дозволяє їй знаходити і обирати серед цінностей 
культури особистісні смисли, самостійно виконувати відповідну 
перетворювальну діяльність, свідомо і відповідально здійснювати 
саморегуляцію діяльності й поведінки [2, 55]. 

На процес формування особистості впливає багато факторів, 
особливе місце серед яких посідають такі виховні інститути, як сім’я та 
школа. Вплив сім’ї на дитину унікальний, а багато в чому незамінний. У 
сім’ї особистість формується в природних умовах, вихователі тут – 
найближчі й найдорожчі для неї люди, з якими вона постійно спілкується і 
яким вона довіряє [1, 56]. Важливою для дитини є побудова дружніх 
стосунків з однолітками, формування навичок перебування в колективі, 
інтелектуальний розвиток – усе це здійснюється за допомогою школи. 
Взаємодія ж даних двох виховних інститутів буде позитивно впливати на 
процес формування особистості. 

Питання формування особистості розглядали вітчизняні та світові 
педагоги, відомі психологи, зокрема М. П. Дубінін, М. М. Фіцула, 
К. Лоренц, А. Чічерліх, М. Монтессорі, Е. Фромм, М. В. Ломоносов. Роль 
виховного впливу на особистість сім’ї та школи, їх взаємодії розглядали 
такі талановиті сучасні педагоги як Т. М. Релік, О. М. Самойлова, 
Т. В. Фокіна, хоча дане питання залишається не досить глибоко вивченим. 

Сім’я та школа постійно впливають на особистість дитини, 
розвивають її, змінюють. Дуже часто складається так, що з’являється певна 
розбіжність у роботі батьків і школи при вирішенні одних і тих виховних 
питань. Щоб цього не трапилося, слід налагодити тісний зв’язок школи та 
сім’ї у навчально-виховному процесі. 

На взаємодію школи та батьків найбільше впливає авторитет 
педагогічного колективу та окремих учителів, які визначають репутацію 
школи в місті, селищі, сім’ї. Це зумовлено якістю освіти, яку здобувають в 
школі, досягненнями учнів за межами школи, ставленням випускників до 
школи, відношенням школи до батьків, бажання співпрацювати з ними [1, 
57]. 

Для налагодження взаємодії школи та родини учителеві слід 
організувати роботу у таких напрямках: 

1. Підвищення педагогічної освіти батьків. У більшості випадків 
батьки прагнуть виховати свою дитину як хорошу людину, повноцінну 
особистість. Проте часто їм не вистачає знань з педагогіки та психології, 
щоб зробити це правильно та якісно. Завдання школи полягає у тому, щоб 



ліквідувати цей брак знань шляхом проведення різних тренінгів для 
батьків, лекторіїв, лекцій. 

2. Залучення батьків до життя школи. Слід інформувати батьків про 
шкільне життя, важливі події, які відбуваються в стінах школи, про освітні 
процеси, про всі можливості, які сім’я може використовувати для освіти та 
виховання дитини. 

3. Постійна взаємодія з батьками. Учитель повинен постійно 
підтримувати зв’язок з батьками, але не лише тоді, коли їх дитина розбила 
вікно, чи почала отримувати погані оцінки. Зацікавлене ставлення школи 
до батьків, повага до особистості кожного учня, прагнення повідомити про 
особисті досягнення їх дитини допоможуть налагодити стосунки школи із 
сім’єю. При розв’язуванні конфліктів слід шукати шляхи вирішення 
проблем, а не звинувачувати родину у негативній поведінці учня. 

Активна взаємодія школи та сім’ї дозволить спільними зусиллями 
вирішувати проблеми, що з’явилися в родині чи в освітньому закладі, 
допоможе процес виховання зробити цілісним, зробить вплив спадковості 
та середовища контрольованим вихованням. 
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