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Дата 

за 

розкладом 

Час за 

розкладом, 

академічна 

група, 

форма 

навчання 

Прізвище 

викладача, 

назва курсу, 

вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль-

кість 

балів 

31.03.2020 17:00-19:50 

22змгпрпс 

заочна форма 

навчання 

Митник О.Я. 

«Психологічне 

консультування 

учасників 

освітнього 

процесу» 

Лекційне заняття 

Психологічне 

консультування вчителя 

щодо побудови 

розвивального 

освітнього простору у 

ЗСО 

Ознайомитися з планом і літературою до лекції 1 модуля 

1 з робочої програми дисципліни. Усвідомити зміст 

лекції, який подано у додатку. Задати питання викладачу 

у Skape у зазначений час лекційних занять чи на email: 

mytnyk1969@ukr.net 
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03.04.2020 17:00-19:50 

22змгпрпс 

заочна форма 

навчання 

Митник О.Я. 

«Психологічне 

консультування 

учасників 

освітнього 

процесу» 

Лекційне заняття 

Консультування вчителя 

щодо роботи з батьками 

Ознайомитися з планом і літературою до лекції 2 модуля 

1 з робочої програми дисципліни. Усвідомити зміст 

лекції, який подано у додатку. Задати питання викладачу 

у Skape у зазначений час лекційних занять чи на email: 

mytnyk1969@ukr.net 

Виконане завдання направити на email: 

mytnyk1969@ukr.net  
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Лекція 1-2. Психологічне консультування вчителя щодо побудови 

розвивального освітнього простору у ЗСО 

План 

1. Помилки вчителів о освітньому процесі, які гальмують розвиток учнів. 

2. Основні характеристики розвивального освітнього середовища у ЗСО. 

3. Психолого-педагогічні умови побудови розвивального освітнього середовища у ЗСО.  

4. Інтерактивні методи навчання. Їх психологічна сутність. 

5. Особливості впровадження в освітній процес завдань, спрямованих на розвиток мислення і 

мовлення  учнів різних вікових категорій. 

Об’єктна парадигма розглядає учня як пасивний об’єкт впливу зовнішніх умов, як продукт діяльності 

інших людей. Основними функціями вчителя в даній парадигмі є інформування і контроль. Ця 

парадигма освіти допускає активність учня як пізнаючого суб’єкта до певної міри: в певних ролях і 

межах, визначених вчителем. Якість освіти в даній парадигмі тісно пов’язана з розширенням 

інформаційного потоку, яке в основному виражається в збільшенні годин на вивчення певної навчальної 

дисципліни або у введенні у навчальний план закладу нових навчальних дисциплін. Вчителі  в даній 

парадигмі особливу увагу переважно приділяють формуванню конкретних умінь і навиків: 

інтелектуальних, комунікативних тощо. У зв’язку з цим у більшості вчителів інтерес викликають тільки 

нові (як правило, інтенсивні) технології навчання.  

       Характерна ознака об’єктної парадигми – визначення та розподіл «прав та обов’язків». В об’єктній 

парадигмі освіта передбачає проблемне навчання, вона дозволяє стати мислячою особистістю, яка вміє 

спланувати свої дії на декілька кроків вперед. Але така освіта не готує дітей до життя в суспільстві, яке 

має динамічно змінні параметри, не виховує конструктивне ставлення до життя. 

      Альтернативою до об’єктної парадигми виступає суб’єктна. 

     Основний зміст суб’єктної парадигми - визнання неповторності та унікальності психічної 

організації кожної дитини, її творчих можливостей та необмежених потенцій до саморозвитку.     

     Саме в  суб’єктній парадигмі освіта розуміється нами як розширення можливостей вибору власного 

життєвого шляху кожним учасником навчального процесу - замість адаптивно-дисциплінарної моделі 

засвоєння суми знань, умінь та навиківё розв’язується задача побудови образу світу дитини в спільній 

діяльності із вчителем та однокласниками; основною педагогічною метою стає збереження здоров’я 

Об’єктна парадигма            Суб’єктна парадигма 

1. Основний акцент - на надбання учнем 

«правильної» інформації, раз і назавжди заданої. 

1. Основний акцент - на надбання учнем 

інформації через мислення-спілкування, 

коли істина постає як суперечка про неї, 

як діалог. 

2. Спрямованість на зовнішній світ, внутрішній 

досвід переважно сприймається як такий, що не 

відповідає шкільному навчанню. 

2. Внутрішній досвід - контекст навчання. 

Залучення фантазії, вигадки, спонукання 

до висловлення учнями своїх почуттів, 

заохочення до ініціативності, 

альтернативності мислення учнів. 

3. Переважно аналітичне, формально-логічне, 

«лівопівкульне» мислення. 

3. Рівномірний розвиток обох півкуль, 

поєднання  в цілісність 

«лівопівкульного» раціоналізму й 

асоціативного інтуїтивного мислення. 

4. Переважно вчитель повідомляє знання - 

однобічний рух. 

4. Вчитель не тільки навчає, а й вчиться 

сам в процесі навчання учнів. 



дитини, розвиток пізнавальної мотивації; формування міцних знань у вигляді гнучких систем, придатних 

для застосування в різних життєвих ситуаціях. Особливу цінність набуває конкретно-почуттєвий 

життєвий досвід дитини. Взаємодія між учителем і учнями будується на проблемних ситуаціях 

реального життя, готує дітей до застосування набутих знань для дії в неочікуваних, нестандартних 

ситуаціях. Розглянемо особливості навчально-виховного процесу в об’єктній та суб’єктній парадигмі 

освіти. 

 

Наводимо найбільш розповсюджені особистісні якості та особливості педагогічного мислення, які 

ведуть до неефективних, а підчас і помилкових педагогічних дій, а значить, - до гальмування розвитку 

особистості: 

1.  Тенденція до уніформізму і до конформізму мислення. Схильність до уніформізму означає 

використання одних і тих самих професійних заготівель в ситуаціях різного типу. Тенденція до 

конформізму проявляється в домінуючому над творчістю прагненні бути схожим на інших людей 

(наприклад, колег), не відрізнятись від них в своїх твердженнях і вчинках. Учні таку поведінку 

педагога часто розглядають як прагнення «зберігти честь мундиру». 

2.  Егоцентризм мислення педагога. Така особливість мислення проявляється в тих випадках, коли 

вчитель розглядає себе як центральну фігуру в навчально-виховному процесі. Учні опиняються 

відчуженими від педагогічного процесу і займають тому не активну, творчу, а пасивну позицію.  

3.  Стереотипність мислення педагога, коли певне поняття чи рішення використовується за звичкою. 

Опинившись у полоні професійних стереотипів, вчитель, як правило, виправдовує свою поведінку 

твердженнями типу: «...вони не хотять вчитись», «... вони думають тільки про те, як розважитись», 

«...вони ліниві та дурні» тощо. 

4.  Недалекоглядність - невміння «піднятись над фактом», «вийти за межі» ситуації в процесі її 

розв’язання і прогнозувати хід розвитку події. Застосування впливів дисциплінуючого та оціночного 

характеру, а не інформуючого та стимулюючого. 

   Найважливішими характеристиками професійного мислення вчителя є його прогностичність, 

проблемність, самостійність, активність, гнучкість, дивергентність, тобто творчі якості.  

  

 

  2.  Розвивальне освітнє середовище у ЗНЗ – це такий простір, у якому домінує у часі ситуація 

розмірковування – ситуація допитливості, сумніву, пошуку. Учитель – організатор ситуації 

розмірковування. У даному ракурсі робота вчителя може здійснюватися у двох напрямах.  

Перший напрямок. Учитель самостійно веде розмірковування, поступово залучаючи до цієї роботи 

учнів. Поставивши проблему, вчитель розкриває шляхи її розв'язання і розмірковує разом із учнями: 

демонструє їм шлях наукового мислення, вибудовуючи логіку переконання через постановку тези, 

підбір аргументів та побудову демонстрації (певні висновки – нові знання); через постановку 

проблемних питань привертає увагу учнів до діалектичного руху думки до істини, роблячи їх 

співучасниками наукового пошуку. 

Другий напрямок. Учитель надає учням можливість самостійно шукати шляхи розв'язання проблеми, 

але сам не займає пасивної позиції. Він (за необхідністю) спрямовує думку учнів, ставлячи евристичні 

питання: де?, коли?, як?, звідки?, чим?, чому? тощо; вчить їх ставити такі питання перед собою та перед 

іншими. 

собою та перед іншими.  

Розвивальне освітнє середовище у ЗНЗ є чинником становлення особистості учня-діяча – учня, який 

буде спроможний у своїй подальшій життєдіяльності створювати матеріальні й духовні цінності, 

змінювати на краще суспільне життя й себе, аналізувати й оцінювати наслідки цих змін, доводити 

цінність власних думок іншим людям.    

Позиції вчителя й учнів, засоби їх взаємодії у розвивальному освітньому середовищі 

загальноосвітнього навчального закладу 

Позиція вчителя –  диригент уроку, організовує навчально-пізнавальну діяльність учнів, допомагає  

учням самостійно “відкрити” нову інформацію в процесі проблемно-пошукових діалогів. 

Позиція учня –  суб'єкт пізнання: відчуває впевненість у власних силах, створює власну траєкторію 

розвитку, самостійно  обираючи рівень складності завдань, контрольної (тестової) роботи, 

спроможний створити програму дій щодо власного самовдосконалення. 

Засоби взаємодії вчителя й учнів – співробітництво, ділове партнерство, суб'єкт – суб'єктні відносини. 

Психолого-педагогічні умови побудови розвивального освітнього середовища у ЗНЗ 



1.   Суб'єктна парадигма освіти, в якій ціниться індивідуальність, самобутність кожної дитини, її 

життєвий досвід. 

2.   Проблемне навчання як механізм для розгортання ситуації розмірковування у навчально-виховному 

процесі. 

На кожному уроці учні мають опановувати нову інформацію у процесі проблемно-пошукового діалогу 

з вчителем. Саме такий діалог, який призводить до певного "відкриття", до знаходження раціонального 

рішення, зародження оригінальної ідеї, точки зору є  освітнім простором  проблемного навчання. 

3.  Стимулювання інтелектуальної активності. 

Для стимулювання й розгортання інтелектуальної активності кожного школяра вчителеві важливо, 

перш за все, створити атмосферу довіри до дитини, максимально забезпечити взаємозв'язок розумової 

діяльності з позитивними емоціями, виховувати впевненість учня у своїх силах. Створити атмосферу, 

яка б сприяла активній пізнавальній діяльності учнів вчитель може через: 

•  організацію цілісного контакту з усім класом, подоланню стереотипних та ситуативно-негативних 

поглядів на окремих учнів; 

•  можливість зміни запланованого ходу уроку (заняття) на основі миттєвої діагностики психічного 

стану дитини за виразом очей; 

• уміння використовувати педагогічну техніку як засіб передачі доброзичливого ставлення до учнів; 

• формулювання яскравих цілей діяльності та показ шляхів їх досягнення. 

Показниками прояву інтелектуальної активності особистості є: 

 захопленість вивченням нового матеріалу на уроці; 

 прагнення займатися навчальним предметом у вільний час; 

 негативна реакція на перерву у пізнавальній діяльності; 

 прагнення до виконання завдань творчого характеру; 

 звернення до вчителя з питаннями пізнавального характеру, які виходять за   межі змісту навчальної 

програми. 

4. Провідною метою кожного уроку, на якому домінує у часі ситуація розмірковування, має бути 

розвиток поняттєвого мислення та мовлення школяра. У результаті такого розвитку інтелект має стати 

мовленнєвим, а мовлення – інтелектуалізованим, а саме: чітким, лаконічним, доказовим. 

      Обґрунтуємо цю тезу. 

 Зміст кожної освітньої галузі складається з низки наукових понять. 

 Поняття є концентрацією знань дитини, найважливішим засобом упорядкованого мислення. 

 Формування поняттєвого мислення є формуванням інтелекту у дії. 

 За допомогою понять учні вчаться складати істинні судження, з суджень – умовиводи, а значить 

вчаться конструктивно взаємодіяти з іншими. 

Розвиток поняттєвого мислення учнів є підґрунтям розвитку творчого та дивергентного.   Правильність 

зробленого "відкриття" (ознака творчого мислення), доцільність (конструктивність тощо) кожної нової 

ідеї (ознака дивергентного мислення) учень повинен вміти довести за допомогою поняттєвого 

мислення, користуючись такими прийомами: 

• розгляд об'єкта, що вивчається з різних сторін та виділення найбільшої кількості властивих йому 

ознак, рис, якостей тощо (на основі операцій аналізу і синтезу); 

• порівняння виділених рис, якостей, властивостей з метою вибору найбільш вагомих, головних (на 

основі операцій порівняння та абстрагування); 

• встановлення причинно-наслідкових зв'язків та залежностей; 

• формування нових положень (на основі операції узагальнення). 

5. Впровадження на уроках системи завдань розвивального характеру. 

Система завдань, спрямованих на розвиток поняттєвого, творчого та дивергентного мислення та 

мовлення учнів. 

Перший блок. До даного родового поняття підібрати видові, або до даних видових –  родове; знайти 

серед даних понять зайве, обґрунтувати свою думку. 

Другий блок. Побудувати визначення поняття або знайти помилку у запропонованому визначенні.   

Третій блок. Побудувати «ланцюжок» обмеження чи узагальнення обсягу поняття. У «ланцюжку» 

обмеження кожне наступне поняття має бути вужчим за обсягом, ніж попереднє. У «ланцюжку» 

узагальнення кожне наступне поняття має бути ширшим за обсягом, ніж попереднє. 

Четвертий блок. Зобразити за допомогою кругів Ейлера співвідношення між обсягами даних понять.  

П”ятий блок. Визначити істинність даного простого чи складного судження. 



Шостий блок. З даними поняттями або за даним малюнком скласти просте судження, починаючи його 

певним узагальнюючим словом: всі (кожний, будь-який), деякі (принаймні один), жодний, завжди, 

інколи, ніколи.   

Запропоновану систему можна впроваджувати на уроках дисциплін гуманітарного та природничо-

математичного циклів, а саме: на етапі актуалізації опорних знань (комбінований урок), на уроках 

закріплення чи узагальнення й систематизації вивченого матеріалу. 

6. Застосування на уроці інтерактивних методів навчання.   

Інтерактивними є ті методи, застосування яких сприяє одночасному розвиткові обох півкуль 

головного мозку дитини.  

Застосування на будь-якому уроці інтерактивних методів навчання допоможе вчителеві внести у 

навчальний процес елементи дослідження, пошуку, порівняння різноманітних фактів, явищ, позицій, 

висновків, допомагає учневі більш чітко визначити власну точку зору. Радимо вчителеві на рівні 

засвоєння нових знань застосовувати такі методи: проблемно-пошуковий діалог (сприяє розвиткові, 

переважно, лівої півкулі головного мозку) у поєднанні з методом образного бачення (сприяє 

розвиткові, переважно, правої півкулі головного мозку); на рівні формування інтелектуально-творчих 

умінь – такі методи:  "мозкова атака", проблемно-пошуковий діалог, інверсії, емпатії, інциденту, 

дидактична гра, синектики.  Зміст зазначених методів розкрито у навчальному посібнику «Як навчити 

дитину мистецтва мислення» [1]. 

З метою забезпечення успіху у побудові розвивального освітнього середовища у ЗНЗ важливо 

розвивати у вчителя надситуативний рівень мислення. 

За М.Кашаповим мислення необхідно розглядати на двох рівнях – ситуативному та надситуативному. 

Подаємо характеристику вчителя як суб'єкта діяльності, у якого переважає певний рівень мислення. 

Переважає ситуативний рівень 

мислення 

Вчитель наприкінці навчання у ВНЗ 

засвоює певні принципи і правила  

здійснення педагогічної діяльності, які він 

вважає незмінними. Він не здатний до 

подоланню стереотипів щодо здійснення 

педагогічної діяльності, віддає перевагу 

репродуктивним методам роботи; 

схильний один раз написати конспекти 

уроків дисциплін, які він викладає у 

початковій школі і постійно ними 

користуватися. 

Переважає надситуативний рівень 

мислення 

Вчитель  завжди аналізує педагогічну 

ситуацію, здатний "вийти за межі" 

конкретної ситуації, віддає перевагу 

інтерактивним методам навчання;  вміє 

оригінально мислити, тобто бачити об'єкт з 

якісно нової точки зору; володіє соціальною 

перцепцією, здатний прийняти мотиви, 

почуття і переживання учня, вміє виявити 

приховані мотиви вчинка учня, мислити 

категоріями успіху – бачити позитивне в 

невдачі; розвинена гнучкість мислення;  

постійно проявляє турботу про професійне 

та особисте самовдосконалення. 
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Тема 2. Консультування вчителя щодо роботи з батьками 

1. Зміст поняття «щасливе дитинство. Консультування вчителя щодо забезпечення партнерства з 

батьками. Психологічні правила взаємодії.  

2. Форми і техніки взаємодії.  

3. Анкетування батьків учнів вчителем як засіб забезпечення конструктивної взаємодії з ними   

 

Щасливе дитинство – це життєвий простір, у якому домінують у часі зорієнтовані на співпрацю 

взаємини між дорослим і дитиною. Саме такі стосунки сприяють зменшенню внутрішньої напруги й 

тривожності дитини. Найбільш значущими дорослими для дитини щодо становлення її як соціально 

успішної особистості є батьки, вихователі, вчителі. Для досягнення успіху у соціумі, на думку вченого 

[5], важливо розвивати соціальний інтелект (здатність мислення толерантно ставитися до думки 

іншого, конструктивно взаємодіяти з іншим) та емоційний інтелект (здатність мислення розуміти 

емоції свої та інших, управляти власними емоціями). 



Перше правило. В основі роботи класного керівника з родиною повинні бути дії та заходи, спрямовані 

на зміцнення та підвищення авторитету батьків. 

Повчальний, авторитарний, категоричний тон неприпустимий у роботі класного керівника, тому що 

це може бути джерелом образ, роздратування, незручностей. Потреба батьків порадитись після 

категоричних «повинні», «зобов'язані» зникає. Єдина правильна норма взаємин учителів і батьків - 

взаємна повага. Тоді й формою контролю стає обмін досвідом, порада та спільне обговорення, єдине 

рішення, що задовольняє обидві сторони. Цінність таких відносин у тому, що вони розвивають і в 

учителів, і в батьків почуття відповідальності, вимогливості, громадянського обов'язку. 

Друге правило. Довіра до виховних можливостей батьків. Підвищення рівня їхньої педагогічної 

культури й активності у вихованні. 

Психологічно батьки готові підтримати всі вимоги, справи та починання навчального закладу. Навіть 

ті батьки, які не мають педагогічної підготовки та вищої освіти, із глибоким розумінням і 

відповідальністю ставляться до виховання дітей. 

Третє правило. Педагогічний такт, неприпустимість необережного втручання в життя родини. 

Класний керівник - особа офіційна. Але за родом своєї діяльності він мусить торкатись інтимних сторін 

життя родини, нерідко він стає вільним чи мимовільним свідком відносин, приховуваних від чужих. 

Хороший класний керівник у родині не чужий. У пошуках допомоги батьки йому довіряють таємне, 

радяться. Якою би не була родина, якими би вихователями не були батьки, учитель повинен бути 

завжди тактовним, доброзичливим. Усі знання про родину він повинен залучати на утвердження добра, 

допомоги батькам у вихованні. 

Четверте правило. Життєстверджуюче налаштування у рішенні проблем виховання, опора на 

позитивні якості дитини, на сильні сторони сімейного виховання. Орієнтація на успішний розвиток 

особистості. 

Формування характеру виховання не обходиться без труднощів, протиріч і несподіванок. Їх треба 

сприймати як прояв закономірностей розвитку, тоді складності, протиріччя, несподівані результати не 

викликають негативних емоцій і розгубленості педагога. 

1. «Будемо найкращими батьками!» 

Цей проект включає в себе такі форми роботи з батьками: батьківські зустрічі, вечори, клуби, ринг, 

тренінги, дискусії, рольові ігри, сімейна рада. Основною метою у названому проекті є, перш за все, 

ознайомлення з анатомо-фізіологічними, віковими особливостями дітей, розв’язування певних 

морально-етичних задач, які є типовими у повсякденному житті. У процесі роботи ми враховуємо 

індивідуальні особливості кожної родини, їх інтереси досвід, позицію. Названі форми роботи з 

батьками спрямовані на залучення їх до активної участі у життєдіяльності класу, школи. 

Збираючи батьків, радимо встановити сприятливу психологічну атмосферу за допомогою виконання 

певних тестових завдань, вправ. Наведемо приклади таких завдань [6]. 

На початку першої зустрічі з батьками можна запропонувати вправу «Вітаю вас!», у межах якої вчитель 

називає певну ознаку, а підводяться ті батьки, які вважають, що це стосується саме їх. Наприклад, 

вчитель говорить: 

- Підведіться ті, хто має: 

1.чорне волосся; 

2. гарну посмішку; 

3. доньку; 

4. сина; 

5. вважає себе гарною матір’ю чи батьком. 

На початку кожної зустрічі з батьками радимо пропонувати їм вправу «Долонька очікування», 

виконання якої полягає в тому, що батькам пропонується обвести долоню на аркуші паперу і на 

кожному пальці написати свої очікування від зустрічі. 

Можна на початку певних батьківських зустрічей пропонувати анкетування. Наводимо приклад анкети 

[3]. 

Анкета «Які ми батьки?» 

Інструкція. Після кожного запитання напишіть відповідь: «так» або «інколи», або «ні». 

1.Чи стежите ви за статтями в журналах, програмами телебачення та радіо з питань виховання? Чи 

читаєте час від часу книги на цю тему? 

2.Ваша дитина щось учинила. Ви замислюєтесь в цьому випадку про те, чи не є її поведінка результатом 

вашого виховання? 

3.Чи одностайні ви з вашим чоловіком, або дружиною у вихованні дітей? 



4.Якщо дитина пропонує вам свою допомогу, чи приймете ви її, навіть якщо при цьому справа може 

затриматися, а то й зовсім зупинитися? 

5.Чи використовуєте ви форму заборони або наказу лише тоді, коли це справді необхідно? 

6.Чи вважаєте ви, що послідовність є одним з основних педагогічних принципів? 

7.Чи усвідомлюєте ви, що навколишнє середовище істотно впливає на дитину? 

8.Чи визнаєте ви, що спорт і фізкультура мають велике значення для гармонійного розвитку дитини? 

9.Чи вмієте ви не наказувати своїй дитині, а просити її про що-небудь? 

10.Чи неприємно вам відмовляти дитині фразами на зразок: «У мене немає часу» або «Зачекай, доки я 

закінчу роботу»? 

 

Обробка результатів. За кожну відповідь «так» поставте 2 бали, за відповідь «інколи» - 1 бал і за 

відповідь «ні»  – 0 балів. Обчисліть суму отриманих даних. Потім вчитель читає характеристику, яка 

відповідає тій сумі балів, яку називають батьки. 

 

Менше 6 балів. Про справжнє виховання ви маєте зовсім смутну уяву. Не зволікайте й займіться 

поліпшенням своїх знань у цій ділянці. 

Від 7 до 14 балів. Ви не робите великих помилок у вихованні, але все ж таки вам є над чим замислитись. 

А почати можна з того, що найближчий вихідний повністю присвятити дітям. 

Понад 15 балів. Ви цілком справляєтеся зі своїми батьківськими обов’язками. Так тримати! 

Наприкінці кожної зустрічі можна запропонувати батькам завдання «Кошик вражень», у межах якого 

необхідно відповісти на запитання: Що нового ви дізналися під час нашої зустрічі? Що вас турбує? 

Потім написати відповіді окремо на аркушах та покласти їх у кошики відповідно до написів: 

«Дізналися», «Турбує». Завершуючи зустріч, вчитель говорить, що ця інформація допоможе 

підготуватися до наступної зустрічі. 

Подаємо орієнтовну тематику батьківських зустрічей. 

1.Ваша дитина стала першокласником. 

2.Причини та наслідки дитячої агресії. 

3.Емоції школяра. 

4.Дитина сама вдома: нагальні питання. 

5.Моральні закони життя родини. 

6.Позитивні і негативні сторони використання мобільного телефона. 

7.Гортаючи сторінки навчального року. 

  Організовуючи дискусії, радимо вчителеві притримуватися такого плану роботи [1]. 

1.Учитель об’єднує батьків у групи і пропонує ознайомитись із темою дискусії. 

2.Одна з груп сідає у центрі кола або приміщення. 

3.Група в центрі отримує завдання для дискусії: треба прочитати завдання вголос, обговорити у групі 

та за 5-7 хвилин оголосити підсумки дискусії. 

4.Учасники в зовнішньому колі слухають, не втручаючись в обговорення. 

5.Після того, як група в центрі оголосила власне рішення ситуації, усі долучаються до дискусії. 

Запитання куратора: «Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? Чому? Який з аргументів був найбільш 

переконаним?». 

Орієнтовні запитання для обговорення: 

- Чи треба допомагати дитині, якщо в неї немає друзів? 

- Ваші дії, коли ви дізнаєтесь від учителя, що дитина вам бреше? 

- Що робити. Коли ваша дитина вдарила іншу дитину в школі? 

 

У межах названого проекту 1-2 рази на рік ми проводимо батьківські вечори. Такі вечори відбуваються 

з дітьми або без них. Це хороша нагода для класного керівника знайти однодумців і помічників. 

Орієнтовні теми: 

- Родинні ігри. 

- Яке майбутнє моєї дитини. 

- Взаємини поколінь у родині. 

З метою усвідомлення батьками доцільності застосування певних методів і прийомів виховання 

організовуємо батьківські ринги. Подаємо план роботи щодо організації і проведення названої форми 

роботи з батьками. 

1. На початку навчального року батьки обирають проблему, яку вони хотіли б обговорювати. 



2.Під час проведення рингу вчитель ставить одне запитання для кількох груп. Кожна група по черзі 

висловлює свою думку. 

3. Решта аудиторії аплодує, підтримуючи ту чи іншу групу. 

4.Експертами в батьківських рингах можуть бути психолог, соціальний педагог, діти-старшокласники. 

Орієнтовні теми для обговорення: 

- Погані звички – приклад вдома чи вплив соціуму? 

- Що ви робите, якщо у вашої дитини погана поведінка? 

- Чи можна карати дитину? 

Наведемо приклад батьківського рингу на тему: «Чи можна карати дитину?» 

 

Мета: створити комфортні умови для спілкування батьків; обговорити з батьківською аудиторією 

виховну проблему покарання дитини в родині; створити умови для оцінки батьками власної системи 

виховання; дійти спільної думки щодо доцільності застосування методів покарання та заохочення для 

стимулювання поведінки та діяльності і формування  особистості дитини. 

Обладнання: тест для батьків; прості олівці; торбинка; стікери у вигляді зірочки шести кольорів: 

червоного, синього, жовтого, зеленого, фіолетового, білого; чисті аркуші паперу, різнокольорові 

маркери, фліпчарт. 

Хід проведення 

I.Вступ 

1.Привітання 

Вчитель: 

- Добрий  день , дорогі друзі! 

           Добрий день! 

           На вас чекає гарний день, 

            Бачу всі веселі і здорові. 

           До батьківського рингу всі готові! 

2.Вправа «Що гарного зі мною сьогодні трапилося» 

Вчитель розповідає, що гарного з ним сьогодні трапилося. Наприклад: «Сьогодні я отримала 

зарплатню». Всі підсумовують: «І це чудово!». Далі учасники по колу приймають естафету. 

3. Робота з тестом 

Вчитель: 

- Розпочнемо ми з вами зустріч із простого тестування [2], яке дасть Вам можливість перевірити ще 

раз Ваші педагогічні здібності. Можливо, саме це тестування не дасть Вам у майбутньому 

припуститися помилок у вихованні Вашої дитини. Результати  тесту знатимете тільки Ви, якщо 

відверто дасте відповіді на питання, дізнаєтесь, який Ви вихователь. Вчитель наголошує, що є три 

варіанти відповіді:  

А – можу і завжди так роблю;  Б – можу, але не завжди так роблю,  В – не можу. 

Потім усім батькам пропонується тест і простий олівець. Вчитель радить біля кожного пункту ставити 

варіант відповіді: А, Б чи В. 

Тест «Чи можете Ви?» 

1.У будь-який момент залишити всі справи і зайнятися дитиною. 

2.Порадитися з дитиною,  не зважаючи на її вік. 

3.Зізнатися дитині в помилці, якої Ви припустилися в ставленні до неї. 

4.Вибачитися перед дитиною, якщо Ви неправі. 

5.Стримати себе, якщо вчинок дитини роздратував Вас. 

6. Поставити себе на місце дитини. 

7.Повірити хоча б на хвилину, що Ви добра фея чи фей. 

8.Розповісти дитині про повчальний випадок зі свого дитинства, який невигідно свідчить про Вас. 

9.Пообіцяти дитині, що Ви виконаєте її бажання за хорошу поведінку.  

10.Завжди утримуватися від слів, які боляче вразять дитину. 

11.Надати один день, коли б вона робила все,що заманеться. 

12.Не відреагувати, коли Ваша дитина вдарила, штовхнула, або образила іншу дитину. 

13.Встояли проти дитячих прохань і сліз, якщо впевнені, що це – примха, забаганка. 



      Після завершення роботи вчитель пропонує поставити бали: за відповідь А – 3 бали, за відповідь Б 

– 2 бали, В – 1 бал. Потім – обчислити суму.          Після цього вчитель інформує: 

30-39 балів означає. Що дитина – найбільша цінність у Вашому житті. Ви дієте правильно і можете 

сподіватися на добрі результати. 

16-30 балів: піклування про дитину у Вас питання першорядне. Ви схильні до компромісів, які 

послаблять Ваш виховний ефект. Вам слід серйозно замислитися над підходом до виховання. 

Менше ніж 16 балів – перед Вами постали серйозні проблеми щодо виховання дитини. 

II. Повідомлення теми 

А тепер переходимо до нашого батьківського рингу на актуальну тему в сучасному світі «Чи можна 

карати дитину?». 

III. Основна частина 

1.Об’єднання в групи. 

Учитель підносить торбинку, з якої батьки дістають стікер-зірочку певного кольору: червоного, 

синього, жовтого, зеленого, фіолетового, білого. Діляться на шість груп за кольорами зірочок. 

2. Очікування результатів від зустрічі 

На зірочці, яку Ви дістали з торбинки, напишіть, будь ласка, чого Ви чекаєте, про що хочете дізнатись 

з нашої зустрічі, вийдіть до дошки, прочитайте і наклейте  її в нижній частині. 

3. Представлення експерта батьківського рингу. 

Вчитель: 

- Перш ніж розпочати нашу роботу, хочу Вам представити сьогоднішнього експерта – шкільного 

психолога, який допоможе нам розібратися з даною проблемою і дасть практичні поради. 

4. Правила роботи в групі. 

Вчитель: 

- Давайте пригадаємо правила роботи в групі. Кожна група обговорює та записує їх на  папері. По 

черзі зачитують для всіх і записують на фліпчарті: 

1.Бути активними. 

2.Не перебивати…тощо. 

3.Усе, що відбувається і про що йдеться, тут же і залишається без засуджень і критики. 

5. Робота в групі. 

Батьки, які дістали червоні і сині зірочки, опрацьовують ситуацію 1; жовті і зелені – ситуацію 2; 

фіолетові і білі – ситуацію 3, використовуючи методичний прийом «Гронування»: 

1.Посередині аркуша різнокольоровими маркерами пишуть головні слова: «Покарання. -  Так! -  Ні!». 

2.Обговорюють у групі проблему покарання дитини, його позитивний і негативний вплив на 

становлення соціально успішної особистості молодшого школяра в умовах Нової української школи. 

Записують слова та фрази, які спадають на думку з обраної теми. 

3.Записують стільки ідей, доки всі вони будуть вичерпані. 

6. Висловлювання пропозицій кожної групи 

Раунд 1 

  На ринг запрошуються дві групи батьків, які опрацьовували ситуацію 1: 

Ваша сім’я збирається до друзів на вечірку. Дитина не виконала домашнє завдання. У Вас 

зіпсувався настрій, Ви обурилися. Яке покарання застосуєте або інші Ваші дії? 

Кожна група вивішує Т-схему  і по черзі висловлює свою думку. 

Наприклад: 

Покарання: 

Так!                                                                                   Ні! 

-Залишити вдома виконувати                                                 -  Проігнорувати домашнє завдання.                        

взяти з                                                             собою на вечірку. 

-Накричати.                                                                                  – Сказати: «Молодець!» 

-Як покарання :помити посуд.                               З’ясувати причину, сказати: 

-Як покарання: прибрати в кімнаті.                    «Нічого страшного, виконаєш  

-Тиждень не можна грати                                        завтра» 

в комп’ютерні ігри. 

  Решта аудиторії аплодує, доповнює, підтримує ту чи іншу групу. 



Експерт підсумовує: 

- Батькам необхідно звернути увагу на емоційний стан дитини, яка любить ходити в гості, 

запропонувати виконати обов’язково домашнє завдання завтра, пояснити у формі казки, на прикладі 

казкових героїв близьких дитині, що це необхідно, для того, щоб закріпити вивчений матеріал під час 

уроків, бути самостійним, організованим, дотримуватися режиму дня. 

Раунд 2 

        На ринг запрошуються дві інші групи, які працювали з ситуацією 2: 

   Дитина допомагає мити посуд і, по необачності, розбиває  найкрасивішу, найдорожчу для Вас 

чашку. Про яке покарання може йти мова у даному випадку? Ваші дії? 

    Кожна група по черзі висловлює свою думку за допомоги складених ними Т-схем. 

Наприклад: 

Покарання: 

Так!                                                                                           Ні! 

-Поставити в куток.                                            - Розбила ненавмисно – підтримати. 

-Накричати.                                                             

-Мити посуд тиждень. 

-Ходити в магазин за продуктами три дні. 

-Купити чашку за свої особисті заощадження. 

  Аудиторія аплодує тій групі, яка до вподоби, пропонує свої варіанти. 

Експерт робить висновок: 

- У цьому випадку, ні про яке покарання не може бути мови. Це було зроблено ненавмисно, по 

необачності. Агресія з боку старших може лише відбити в майбутньому бажання допомагати батькам 

(«Все одно ж не цінять!») та може посприяти розвитку почуття провини. Щодо покарання «Поставити 

в куток!», дитина швидко вчиться боятися не того, що вона зробила погано, а саме покарання за це з 

боку батьків, це неодмінно позначиться в невмінні встановлювати близькі стосунки з оточуючими, 

зниженні самооцінки, яка визначає успішність людини в майбутньому. 

Раунд 3 

    На ринг запрошуються останні 2 групи із ситуацією 3: 

Дитина потайки від Вас взяла гроші і купила солодощі. Яке покарання Ви застосуєте? Ваші дії? 

Знову ж таки кожна група висловлюється за Т-схемами, які склали разом. 

Наприклад: 

Покарання: 

Так!                                                                                Ні! 

-Ударити по руках.                                         -  Нічого страшного – захотіла                                       -

Розмова про наслідки.                                                    солоденького. 

-Заборона: брати планшет в школу                              - Проігнорувати. 

на місяць.                                                                             –Купити ще цукерок. 

-Не поїде в літній табір відпочинку. 

Висновок експерта: 

- Батькам потрібно обов’язково довести провину дитини. Ударити по руках -  найпростіше й 

найефективніше для них. Однак перш ніж підняти руку, задумайтесь про наслідки. Ваша дитина відчує 

образу, гнів, розчарування в батьках, ростиме з думкою, коли стане дорослою, помститься тому, хто її 

ображає. Найоптимальніший варіант – це викликати її на розмову, в результаті якої дитина сама має 

сказати, чому вона так вчинила, і варто покарати з метою попередження такої поведінки в 

майбутньому. 

    Подаємо лодаткові проблемні ситуації, які можна використати у батьківському ринзі на Ваш розсуд:  

-  У щоденнику Вашої дитини все частіше з’являються записи про її агресію до однокласників: бійки, 

лайку. Дитина каже Вам, що її всі ображають у школі, і вона захищається. Ваші дії? 

- Ви подарували доньці енциклопедію для дівчаток з нагоди закінчення навчального року і 

нагородження Похвальним листом за навчання. Одержавши подарунок, дівчинка обурилася: « Подрузі 

батьки купили останній айфон. Я думала, що Ви мені що-небудь пристойне купите?». Ваші дії? 

- У Вашій родині народилася маленька дитина. Коли Ви попросили посидіти з малям старшу дитину, 

вона проявила агресивність і відмовилась це робити. Ваші дії?  



7. Виступ шкільного психолога 

Практичні поради: 

-  Серед сучасних педагогів та психологів існують різні погляди на дану проблему. Так, Ш. Амонашвілі  

вважає, що необхідно виключно заохочувати, а карати не потрібно зовсім. Б. Спок вважає, що 

«покарання – найбільш крайній, надзвичайний захід, який застосовується до дітей тільки в тих 

випадках, коли решта способів для встановлення дисципліни виявилися недієвими». А свого часу К. 

Ушинський стверджував, що істинне виховання – це виховання без будь-яких заохочень та покарань 

узагалі. 

   Покарання  - це реалії, де в батьків є влада над дитиною поряд з обов’язками та  відповідальністю. 

Виховання без покарань шкідливе. Дитині страшно, якщо її не вчать наслідкам дій, усе дозволяють, 

нічого не обмежують. Тому в кожній сім’ї необхідно встановити «Батьківські» правила і норми 

поведінки, спілкування, яких необхідно дотримуватись. І зараз ми їх разом складемо.  

Батьки висловлюються, шкільний психолог корегує і записує правила на фліпчарті: 

1. Встановлення чітких і постійних правил в сім’ї. 

2. Правила після проступку не вигадуються. 

3. Правила не змінюються і не порушуються. 

4. Є місце  наслідкам для дитини після порушень. 

5. Правила мають бути реалістичними. 

6. Звертання уваги на поведінку дитини зумовлену обставинами. 

7. Хваліть дитину, коли їй вдалося перебороти себе. 

8. Не можна карати за емоції. 

9. Давайте право вибору: хороша поведінка чи покарання. 

10. Застосування  казкотерапії. 

11. Дитина має розуміти, що не вона погана, а її вчинок. 

12. Покарання має бути зрозумілим, делікатним, коректним та людяним. 

III. Заключна частина 

1.Підбиття підсумків рингу. 

Вчитель: 

- На початку зустрічі Ви написали на зірочках свої очікування. Якщо вони збулися, підійдіть до 

дошки і перемістіть свою зірочку вгору. 

- Я рада (ий) , що на всі запитання ми віднайшли відповіді. І ось яке чарівне зоряне небо ми з Вами 

утворили. 

- Шановні батьки! Дякую за співпрацю. До нових зустрічей! 

 

У межах даного проекту вчимо батьків конструктивно взаємодіяти з власними дітьми, що є підгрунтям 

розвитку в учнів соціального інтелекту. 

У данному проекті діють і виїзні батьківські зустрічі. Вчитель може запропонувати батькам (або 

навпаки), відвідати разом якусь екскурсію, або квест містом, або поїхати на пікнік у парк. Під час 

посиденьок колектив може обговорити проблеми, які їх турбують.   

У межах наступного проекту: «Ласкаво просимо!» проводимо День відкритих дверей, відвідування і 

проведення уроків батьками. Наприклад, Щьоголєва Олена Володимирівна, мама учениці третього 

класу, доцент Національної музичної академії імені П.І.Чайковського, кандидат мистецтвознавства і 

лауреат I премії Міжнародного конкурсу, провела урок-концерт на тему: «Музичні жанри» з мистецтва. 

Він запам’ятався прекрасними виступами учнів класу, які показали свою майстерність у грі на різних 

інструментах. Родзинкою був виступ талановитої сім’ї Щьоголєвих: мами, доньки і брата. Даний урок 

був надзвичайно цікавим і пізнавальним. 

Такі заходи здружують батьків, відволікають від   пліток у вайбері, натомість вони починають 

обмінюватись позитивними враженнями, цікавими фото, які отримують під час виховних заходів та 

відкритих уроків. Відвідавши їх, батьки можуть побачити і оцінити роботу вчителя, подивитися на 

своїх дітей, порівняти їх з іншими. 

Наступний проект «Подорожуємо та пізнаємо разом!» охоплює походи в театр, кіно, екскурсії в музеї 

тощо. Всі подорожі організовують батьки та допомагають у супроводі. 

У межах наступного проекту: «Шукаємо таланти!» проводимо різноманітні свята: «Свято Покрови», 



«Мати і батько – два сонця гарячих», «Свято ввічливості», «Найрідніша у цілім світі», «Наша мова 

солов’їна», «В гості казка запросила» тощо. Під час свят здійснюється розвиток емоційно-вольових 

якостей дитини, комунікативних умінь, що охоплює оволодіння технікою мовлення: голосом, дикцією, 

інтонацією, виразністю; мімікою, жестами, пантомімікою, вмінням триматися перед аудиторією; бути 

організованим, витриманим.  Відбувається розвиток здатності управляти своїми емоціями (емоційний 

інтелект) та здатність взаємодіяти з іншими (соціальний інтелект). Вчителю необхідно намагатись 

розкрити і показати найменший талант кожного учня. Більшість батьків це радує, розчулює, викликає 

нове бачення своєї дитини і, мабуть, нове, більш тепле ставлення до неї.  

  Також проводимо різноманітні виставки, ярмарки, на яких представлені дитячі роботи, виконані за 

допомоги батьків та батьківські витвори мистецтва. 

Список використаної літератури 

1. Електронний ресурс – Режим доступу: https://familytimes.com.ua/ur 

 

2 Електронний ресурс – Режим доступу: https://vseosvita/ua/library/ba 

3.    Класний керівник «Батьківські збори 4 кл.//Видавництво «Ранок»,2010- С.92 - 93. 

4. Митник О.Я. Взаємодія вчителів, учнів та їхніх батьків у навчально-виховному процесі як 

підґрунтя щасливого дитинства / Початкова шк. — 2017. — №2. - С.6 – 9. 

5. Митник О.Я Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості учня 

початкової школи //Початкова шк. — 2018. — № 11. – С. 1 – 5 

6. Якщо батьки-партнери. Посібник для вчителя//Харків. Видавнича група «Основа»,2019.-с.5, 

20,21,22,44,64,65. 

 

 

Завдання щодо усвідомлення змісту лекцій 

 

Вибрати одне завдання серед запропонованих 

З метою розгортання на уроці ситуації розмірковування вчителеві важливо миттєво оцінити та 

проаналізувати відповідь кожного учня. 

а) погоджуюся;     б) заперечую Обґрунтуйте свою думку. 

 

Учитель у своїй професійній діяльності має використовувати лише демократичний стиль керівництва. 

а) погоджуюся;     б) заперечую Обґрунтуйте свою думку. 

Якщо вчитель постійно на батьківських зборах повчає батьків щодо здійснення гуманного виховання 

в родині, то він забезпечує для своїх учнів щасливе дитинство. 

    а) погоджуюся;     б) заперечую Обґрунтуйте свою думку. 

Організація уроку у формі подорожі означає застосування вчителем методу синектики. 

       а) погоджуюся;     б) заперечую Обґрунтуйте свою думку. 

Інсценізація казки на уроці означає застосування вчителем методу емпатії. 

 а) погоджуюся;     б) заперечую Обґрунтуйте свою думку. 

Застосування методу «мозкова атака» впливає на емоційно-вольовий розвиток особистості. 

а) погоджуюся;     б) заперечую Обґрунтуйте свою думку. 

Оцініть дії, які застосував вчитель у конкретній ситуації. Запишіть свою оцінку в пункті А/. Якщо б Ви 

опинились в подібній ситуації, як поступили б? Свою відповідь запишіть в п. Б/. 

Сашко – учень другого класу – єдина дитина в родині у вже немолодих батьків. Після зимових канікул 

на уроці мяатематики Сашко почав демонстративно розглядати альбом з фотографіями тих місць, де 

він був з батьками під час канікул і покликав вчителя, показати йому фотографії.  

Учитель: брутально йому відповів: "Мене це зовсім не цікавить. Заховай негайно! Неси швидко зошит 

і покажи, що ти зробив на уроці". Сашко розплакався і порвав всі фотографії.   

Для роботи в групах вчитель може пропонувати учням будь-які завдання, головне, щоб вони сиділи 

разом по 4-5 учнів. 



а) погоджуюся;     б) заперечую Обґрунтуйте свою думку. 

________________________________________________________________________________ 

 Визначте, яка, на вашу думку, психологічна допомога потрібна батькам і вчителю. 

 

    Ситуація: 

 

    Батьки звернулися зі скаргою на погану успішність сина. Дитина вчиться в третьому класі. Недавно 

його перевели в іншу школу. Перехід пов’язаний з переїздом на нове місце проживання.  

 

Метод проблемно-пошукового діалогу та евристичної бесіди є однакові за змістом поняття. 

а) погоджуюся;     б) заперечую Обґрунтуйте свою думку. 

     Визначте, яка, на вашу думку, психологічна допомога потрібна мамі і вихователю. 

Ситуація: 

Мати звернулася до психолога на вимогу виховательки. Дитина ігнорує зауваження виховательки. У 

тому випадку, коли вона наполягає на виконанні вимог, проявляє агресію. З дітьми дівчинка веде себе 

дружньо і виявляє турботу.  

 

Передовий педагогічний досвід може написати будь-який вчитель, у якого стаж роботи більше п’яти 

років. 

а) погоджуюся;     б) заперечую Обґрунтуйте свою думку. 

     Визначте, яка, на вашу думку, психологічна допомога потрібна мамі і вчителю. 

Ситуація: 

На консультацію прийшла мати 12-річного хлопчика зі скаргою на вчителя, який, на її думку, занадто 

вимогливий до її дитини: невиправдано занижує оцінки, робить зауваження, вигонить з уроків. Вдома 

дитина веде себе досить добре: ласкавий, слухняний, допомагає по господарству.



 


