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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Для сучасного розвитку України 

характерними є вагомі політичні, економічні та соціальні зміни, які 

спричинюють деструктуризацію системи цінностей суспільства. Нові ціннісні 

орієнтири значною мірою впливають на формування базових світоглядних 

векторів людей в усіх сферах суспільної активності – економіці, політиці, освіті. 

Ситуація невизначеності взаємодії особистості й середовища, що є характерною 

для періоду глобальних змін, стає небезпечною для формування особистості 

дитини як в умовах сім'ї, так і в освітньому середовищі. Проблема повноцінного, 

різнобічного розвитку дитини може бути розв'язана лише за умови здійснення 

збалансованого впливу сім’ї та школи як найважливіших формувальних 

інституцій. Взаємодії сім’ї та школи потрібно приділити особливу увагу в період 

навчання у початковій школі, під час адаптації дитини до нової соціальної ролі 

учня.  

Актуальність проблеми організації ефективної взаємодії сім’ї та школи на 

сучасному етапі освітніх перетворень засвідчено у змісті Державної національної 

програми «Освіта» (Україна ХХІ ст.), де організація родинного виховання 

розглядається як важлива ланка процесу освіти, що має реалізовуватися через 

«забезпечення психолого-педагогічної просвіти батьків». У Законі України «Про 

освіту» наголошується, що «батьки мають право обирати і бути обраними до 

органів самоврядування в закладах освіти; звертатися до органів державного 

управління з питань навчання, виховання дітей, сприяти здобуттю дітьми освіти 

в загальноосвітніх навчально-виховних закладах…». Цим законом передбачено 

надання сім’ї ролі активного, відповідального суб’єкта навчально-виховного 

процесу в закладах освіти. 

Проблема взаємодії сім'ї і школи відображена у наукових розвідках 

педагогів і психологів. Вона широко обговорювалася в літературі початку 80-х 

років ХIХ ст. (А. Виреніус, С. Золотарьов, П. Каптерев, К. Ушинський), протягом 

усього ХХ ст. (П. Блонський, Л. Виготський, А. Макаренко, В. Сухомлинський); 

продовжує залишатися актуальною й донині (О. Варга, В. Вілюнас, Т. Гаврилова, 

О. Горецька, А. Захаров, Т. Кравченко, О. Смирнова, О. Соколова, В. Столін, 

О. Хромова). Узгодженість формувальних впливів з боку сім'ї і школи, єдність 

поглядів та цілей у виконанні виховних завдань є провідними умовами 

особистісного розвитку дитини. Сім'я закладає основи моральної самосвідомості, 

а школа створює умови для розвитку й реалізації особистісного потенціалу 

дитини.  

У науковому доробку психологів і педагогів сформульовано основні 

принципи, яких необхідно дотримуватися в шкільному і сімейному вихованні 

(Е. Арутюнянц, Л. Бородушкина, В. Гарбузов, Т. Говорун), встановлено факт 

своєрідної «відчуженості» сім'ї і школи (В. Вінхольд і Дж. Вінхольд, 

Е. Ейдеміллер, В. Сатир) і виділені причини вказаного явища (Дж. Горн, 

Дж. Лоелін, Г. Ніколсон, Р. Роуз). 

Вплив сім’ї на розвиток особистості дитини розглянуто в роботах сучасних 

вітчизняних та зарубіжних психологів (Г. Бейтсон, І. Босормені-Нагі, 

О. Бодальов, А. Варга, Ю. Гіппенрейтер, Т. Говорун, Я. Гошовський, 

О. Добрович, В. Заслужнюк, О. Захаров, Е. Ейдеміллер, С. Ковальов, В. Леві, 

К. Маданес, Н. Максимова, С. Мінухін, В. Мухіна, П. Пеп, О. Прихожан, 
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В. Сатир, М. Сельвіні-Палазолі, В. Семиченко, Ф. Сімон, А. Співаковська, 

В. Столін, М. Толстих, Дж. Хейлі, Г. Хоментаускас, А. фон Шліппе, Й. Швайцер, 

Г. Шмєльов, В. Юстицкий). 

Тривале і багатовекторне дослідження вказаної проблематики не привело 

до її остаточного розв’язання. До сьогодні існують суперечності між умовами, 

що ставлять підвищені вимоги до розвитку дитини і неефективністю методів 

психолого-педагогічного впливу; між необхідністю створення системи взаємодії 

сім'ї та школи і недостатньою визначеністю психологічних чинників, які б 

забезпечили ефективність такої взаємодії.  

Актуальність окресленої проблематики, її недостатня розробленість у 

сучасній психології та значущість у розв'язанні практичних завдань організації 

взаємодії сім'ї та школи й зумовили вибір теми дослідження: «Психологічні 

умови ефективної взаємодії сім'ї та школи у розвитку особистості молодшого 

школяра». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано у межах комплексної теми науково-

дослідної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка «Філософські, 

освітологічні та методичні засади компетентнісної особистісно-професійної 

багатопрофільної університетської освіти» (державний реєстраційний 

№0110U006274); дослідно-експериментальної роботи за темою: «Розкриття та 

розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент 

індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації школярів» упродовж 2013 - 

2017 рр. на базі школи І - ІІІ ступенів № 286 м. Києва (наказ Департаменту освіти 

і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації від 

30.10.2013 № 814).  

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Київського 

університету імені Бориса Грінченка (протокол № 2 від 26 лютого 2015 року) та 

узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 28.04.2015). 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й емпірично визначити 

психологічні умови ефективної взаємодії сім'ї та школи у розвитку особистості 

молодшого школяра, розробити комплексну програму організації ефективної 

взаємодії сім'ї та школи з метою розвитку особистості молодшого школяра. 

Відповідно до мети поставлено завдання: 

1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз проблеми взаємодії сім'ї та 

школи у розвитку особистості молодшого школяра.  

2. Розробити структурно-функціональну модель ефективної взаємодії сім'ї та 

школи. 

3. Визначити психологічні умови й вплив ефективної взаємодії сім'ї та школи 

на розвиток особистості молодшого школяра.  

4. Обгрунтувати й апробувати психолого-педагогічну програму організації 

ефективної взаємодії між сім'єю та школою з метою розвитку особистості 

молодшого школяра.  

Об'єкт – взаємодія сім'ї та школи у розвитку особистості молодшого 

школяра. 

Предмет дослідження –психологічні умови ефективної взаємодії сім'ї та 

школи у розвитку особистості молодшого школяра.  
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Теоретико-методологічну основу дослідження склали: основні положення 

і принципи вчення про детермінацію й закономірності розвитку психіки 

(Г. Костюк, О. Леонтьєв, Б. Ломов, С. Максименко, С. Рубінштейн); теоретичні 

положення про розвиток і формування особистості дитини в спільній з дорослими 

діяльності (Л. Божович, М. Боришевський,Л. Виготський, В. Давидов, Л.Дзюбко, 

О. Запорожець, Д. Ельконін, Є. Ільїна, Р. Немов, Н. Побірченко); концептуальні 

положення про роль і шляхи формування взаємодії сім'ї і школи в процесі 

навчання і виховання дитини (Ш. Амонашвілі, Г. Балл, Н. Жигайло, 

А. Макаренко, Ю. Машбиць, В. Мухіна, К. Седих, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський); основні положення системної психології та сімейних взаємин 

(П. Вацлавік, К. Вітакер, Н. Максимова, В. Міляєва, М. Сільвіні-Палацолі); 

базові поняття концепції освіти, як соціально-психологічної системи (Г. Балл, 

Ю. Машбиць, В. Семиченко, Ю. Швалб); теоретико-методологічний базис 

психологічної допомоги сім’ї (А. Варга, Т. Говорун, Е. Ейдеміллер, В. Міляєва, 

В. Юстицький). 

Відповідно до завдань дослідження використано методи: теоретичні – 

аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, порівняння - для визначення 

базових понять і теоретичних положень проблеми взаємодії сім'ї та школи, 

психологічних умов включення батьків до психолого-педагогічної системи 

ефективної взаємодії сім'ї та школи у розвитку особистості дитини молодшого 

шкільного віку; структурування, моделювання - розробки структурно-

функціональної моделі та психолого-педагогічної програми організації 

ефективної взаємодії між сім'єю та школою; емпіричні – констатувальний 

експеримент (спостереження за навчальною, творчою, ігровою діяльністю учнів, 

стандартизоване анкетне опитування, вивчення даних навчальної документації, 

метод експертних оцінок, тестування) - для визначення динаміки розвитку 

особистості молодшого школяра, стосунків батьків і дітей, психологічних умов 

ефективної взаємодії сім'ї та школи; формувальний експеримент - для апробації 

структурно-функціональної моделі та психолого-педагогічної програми 

організації ефективної взаємодії між сім'єю та школою; методи статистичної 

обробки даних - коефіцієнт кутового перетворення Фішера (F-критерій) для 

оцінки досліджуваних показників та порівняння розбіжностей у контрольній та 

експериментальній групах; Т-критерій Вілкоксона для оцінювання достовірності 

зрушень у контрольній та експериментальній групах. Математична обробка 

даних проводилася за допомогою пакету статистичних програм SPSS 

(версія17.0). 

Експериментальна база дослідження: дослідно-експериментальна робота 

проводилась упродовж 2011 – 2015 рр. на базі Яворівської загальноосвітньої 

школи І ступеня Яворівської районної ради Львівської області. Загальна вибірка 

досліджуваних складалась із 158 осіб, з них 60 дітей (36 дівчаток і 24 хлопчики), 

85 дорослих (60 матерів, 38 батьків).  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше: проведено 

системне дослідження й обґрунтовано багаторівневість, структурність й 

функціональність взаємодії сім’ї та школи; визначено психологічні умови (на 

макрорівні – у державній освітній політиці; на мезорівні – у навчально-

виховному процесі й сімейному вихованні; на мікрорівні – в індивідуальних 

особливостях розвитку дитини), а також розроблено структурно-функціональну 
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модель ефективної взаємодії сім'ї та школи; удосконалено підходи до визначення 

психологічних особливостей впливу ефективної взаємодії сім’ї та школи на 

розвиток особистості молодшого школяра; розширено уявлення про 

взаємозв’язок всіх суб'єктів психолого-педагогічної системи: вчителів, учнів, 

батьків; поглиблено та розширено психологічний зміст понять «ефективна 

взаємодія сім’ї та школи», «психологічні умови ефективної взаємодії сім’ї та 

школи», «включення батьків до навчально-виховниого процесу»; уявлення про 

психологічний механізм взаємодії сім’ї та школи у розвитку особистості 

молодшого школяра; набуло подальшого розвитку уявлення про комплексне 

використання системного й конструктивістського підходів до вивчення взаємодії 

між сім’єю та школою. 

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у 

роботі центрів психологічної допомоги у сфері освіти; у фаховій підготовці 

майбутніх психологів, соціальних педагогів, вчителів молодших класів; у змісті 

лекційних і практичних занять з вікової та педагогічної психології за темами 

«Психологія навчання», «Психологія сім’ї», «Психологія педагогічної 

діяльності», «Психологія взаємодії в освітньому середовищі»; для створення 

програм психологічного супроводу й підготовки батьків до ефективної участі у 

шкільному навчанні дітей. Розроблена й апробована «Комплексна психолого-

педагогічна програма організації ефективної взаємодії сім'ї та школи з метою 

розвитку особистості молодшого школяра» може бути впроважена у роботу 

шкільних психологів.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено до навчально-

виховного процесу Яворівської загальноосвітньої школи І ступеня Яворівської 

районної ради Львівської області (акт № 53 від 2. 06. 2015 р.), Дрогобицької 

загальноосвітньої школи I - III ступенів № 4 (акт № 45 від 5. 06 2015 р.), 

Медвежанської загальноосвітньої школи I - III ступенів Немирівської районної 

ради Вінницької області (акт № 64 від 29. 05. 2015 р.), Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (акт № 1177 від 

15. 06. 2015 р.). 

Особистий внесок здобувача у 2 працях, написаних у співавторстві з 

В. Міляєвою, полягає у структуруванні тематичного плану, визначені змісту 

навчальних модулів комплексної психолого-педагогічної програми організації 

ефективної взаємодії сім'ї та школи з метою розвитку особистості молодшого 

школяра; визначенні багатоаспектності наукових підходів до проблеми 

професійного вдосконалення вчителів, здійсненні теоретико-методологічного 

аналізу структури, детермінації професійної мотивації керівників у сфері освіти. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження були апробовані на XI Міжнародній науковій 

психологічній конференції "Психологічні проблеми творчості" (25 – 26 липня 

2011 року, м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні 

стратегії університетської освіти: якісний вимір" (28 – 29 березня 2012 року, 

м. Київ), VI Всеукраїнській науковій конференції "Гуманітарні аспекти 

формування особистості" (27 квітня 2012 року. м. Львів), V Міжнародній 

науково-практичній конференції "Актуальні проблеми психології особистості та 

міжособистісних взаємин" (21 – 22 травня 2013 року, Кам'янець-Подільський – 

Київ – Казань – Жешів), VI Міжнародній науково-практичній конференції 
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"Наукова дискусія: теорія, практика, інновації" (28 – 29 серпня 2015 року, 

м. Київ), II Міжнародній науково-практичній конференції "Наука України: 

проблеми сьогодення та перспективи розвитку" (25 – 26 вересня 2015 року, 

м. Київ), I Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні тенденції 

розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті" (19 – 20 листопада 

2015 року, м. Дрогобич). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено у 

13 наукових працях, 5 – у наукових фахових виданнях України у галузі 

психології, 1 – у періодичному науковому фаховому виданні іноземної держави; 

5 – у матеріалах і тезах конференцій, 2 – у науково-методичних виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел ( 250 найменувань, з них 9 – іноземною мовою), додатків 

на 74 сторінках. Загальний обсяг дисертації складає 269 сторінок. Основний 

зміст дисертації викладено на 171 сторінці. Робота містить 24 таблиці та 20 

рисунків.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено мету, 

завдання об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення дисертаційної роботи; наведено відомості про 

впровадження й апробацію одержаних результатів, їх висвітлення у публікаціях; 

представлено дані щодо структури й обсягу дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

взаємодії сім'ї та школи» розкрито психологічні аспекти дослідження проблеми 

взаємодії сім'ї та школи , проаналізовано наукові підходи до визначення ролі 

сім'ї у розвитку особистості дитини, наведено аргументи щодо включення 

батьків до психолого-педагогічної системи й визначено основний вектор 

забезпечення психологічних умов ефективної взаємодії між сім'єю та школою у 

розвитку особистості молодшого школяра . 

Теоретико-методологічний аналіз психолого-педагогічної літератури із 

проблеми взаємодії сім'ї і школи виявив актуальність досліджуваної проблеми. 

П. Блонський, П. Каптерев, Н. Крупська, П. Лесгафт, А. Макаренко, 

В. Сухомлинський, С. Шацький бачили потребу в реорганізації школи задля  

поліпшення співпраці вчителів, дітей, і батьків; збільшення уваги  до творчих 

здібностей й особистої свободи учнів. У роботах сучасних психологів і педагогів 

(Е. Ейдеміллер, С. Ковальов, В. Леві, Н. Максимова, В. Мухіна, О. Прихожан, 

К. Седих, В. Семиченко, А. Співаковська, В. Столін, М. Толстих, О. Шмєльов, 

Г. Хоментаускас, В. Юстицький) вивчення означеної проблеми знаходить гідне 

продовження з позицій системного, діяльнісного підходів,  ідей конструктивізму 

й гуманізму. У численних дослідженнях (Г. Бейтсон, О. Бодальов, А. Варга, 

Ю. Гіппенрейтер, К. Маданес, С. Мінухін, В. Сатір, М. Сельвіні-Палазолі, 

Ф. Сімон, П. Пеп, Дж. Хейлі, А. фон Шліппе, Й. Швайцер) встановлено, що сім’я 

є найважливішим чинником розвитку особистості дитини. Сімейне виховання 

визначається як система впливів на дитину поведінкових стереотипів батьків, що 

практикуються у спілкуванні з нею і є фактором, який впливає на розвиток 

особистості дитини. Водночас науково доведено, що формування різнобічно 



6 

розвиненої особистості відбувається під впливом різних соціальних інституцій і 

особлива роль відводиться школі поряд із сім'єю. Огляд наукових джерел дає 

підставу виділити три основні підходи до взаємодії сім'ї та школи: школа має 

визначальний вплив на виховання дитини; навчання і виховання дітей у школі є 

логічним продовженням сімейного вихованням; сім'я і школа рівнозначно 

впливають на розвиток дітей, тільки у взаємодії вони можуть сформувати 

повноцінну особистість.  

Взаємодію сім’ї та школи визначено як систему взаємоспрямованих дій 

означених освітніх інституцій, які складають продуктивний комплекс психолого-

педагогічних впливів, що сприяє розв'язанню завдань розвитку особистості 

дитини. Батьки можуть бути учасниками взаємодії сім'ї та школи за умови 

повноцінного входження до психолого-педагогічної системи, компонентами якої 

традиційно вважаються: вчителі; учні; методи, форми, способи навчання 

(Л.Занков). Для цього необхідно організувати психолого-педагогічну освіту 

батьків. 

Проблема освіти батьків широко представлена у науковій літературі 

(А. Адлер, М. Джеймс і Д. Джонгвард, Р. Дрейкус, Т. Харріс, Х. Джінот, Дж. Лем 

і У. Лем). Найбільш обґрунтованими й експериментально підтвердженими 

вважаємо концепції А. Адлера і Р. Дрейкуса; К. Роджерса і Т. Гордона, 

Б. Скіннера і Д. Уоттсона. У теорії навчання батьків А. Адлера й Р. Дрейкуса 

основними поняттями є «рівність», «співпраця», «природні результати» сім'ї та 

школи, центральними принципами – врахування потреб дитини й відмова від 

боротьби за владу в родині. Вважаємо цінним те, що у вказаній теорії 

акцентується рівність прав і обов'язків батьків та дітей, рівність, але не 

тотожність. Важливо, що розроблені й запропоновані Р. Дрейкусом навчальні 

семінари дають відповідь на питання, як формувати у батьків відповідальність, 

яким досвідов можна скористатися, щоб набути уміння практично розв'язувати 

проблеми, повязані з ефективним вихованням дітей. 

Згідно з теорією К. Роджерса та його послідовника Т. Гордона, завдання 

батьків полягає у тому, щоб виховувати у дітей  вміння самостійно долати 

життєві проблеми, не надавати готових рецептів, не нав'язувати своїх цінностей і 

поглядів,а сприяти їх вільному самовираженню дитини. Заслуговує на увагу те, 

що автори вбачають педагогічну компетентність батьків в умінні демонструвати 

повагу до особистісних властивостей, вчинків і життєвих виборів дітей. 

Робота в рамках навчально-теоретичної моделі (Б. Скіннер і Д. Уоттсон) 

спрямована на прищеплення батькам, а через них і дітям, навичок виваженої, 

соціально бажаної поведінки. Для цього батьків вчать отримувати відповіді на 

питання: що відбувається (аналіз поведінки); що сталося перед самим 

інцидентом (пошук зв'язку); що буде далі, до чого призвела певна поведінка 

(наслідки). В контексті нашого дослідження актуальним є те, що автори 

наголошують на потребі попереднього засвоєння батьками теорії і 

запровадженні її у практику виховання дітей; акцентують увагу на формуванні у 

батьків навичок цілеспрямованого спостереження; створенні чіткої програми для 

формування поведінки дитини й ефективної оцінки змін у її розвитку. 

Аналіз досвіду використання й узагальнення продуктивних аспектів різних 

теорій освіти батьків уможливили сформулювати визначення психолого-

педагогічної освіти батьків, як цілеспрямованого процесу підвищення 
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психолого-педагогічної компетентності, розвитку позитивного сприймання себе, 

своїх дітей, навколишнього світу, формування ефективного ставлення до 

шкільного навчання. Психолого-педагогічна освіта надає необхідні знання і 

навички ефективної взаємодії зі школою; формує рівноправність й партнерство в 

стосунках; готовність змінювати стиль виховання відповідно до ситуації 

розвитку дитини; підвищує інтерес батьків до навчального процесу, допомагає 

усвідомити власну педагогічну позицію.  

У другому розділі «Емпіричне дослідження розвитку особистості 

молодшого школяра в умовах взаємодії сім'ї та школи» проаналізовано 

особистісний розвиток молодшого школяра в умовах ефективної взаємодії сім’ї 

та школи, представлено структурну модель психологічних умов ефективної 

взаємодії сім'ї та школи; презентовано алгоритм й методичний інструментарій 

емпіричного дослідження, результати діагностики молодших школярів, батьків, 

вчителів на констатувальному етапі експерименту. 

Ефективна взаємодія сім'ї та школи, як система регулярних взаємозв’язків 

вказаних суб’єктів з метою здійснення спільних формувальних впливів на 

розвиток особистості дитини, потребує створення відповідних умов. Традиційно 

в дослідженнях психологів і педагогів умови визначаються як ознаки окремого 

середовища: умови всебічного розвитку, ефективної самореалізації учня у 

навчальному процесі (С. Мокрушина, А. Петровський, В. Петровський); 

антропоцентричність та орієнтація сучасної школи на розвиток особистості 

дитини (А. Богомолов, А. Лазурський. О. Лебедєв, Т. Титаренко); 

самоорганізованість шкільної системи як феноменологічний комплекс проявів 

індивідуальності, активності й самостійності усіх суб’єктів освітнього 

середовища (А. Байрамов, Н. Березанська, Л. Божович, A. Матюшкін ); плідна 

співпраця вчителів і батьків (А. Варга, Е. Ейдеміллер, В. Міляєва, 

Г. Хоментаускас, В. Юстицький). Умови сімейного виховання, які відіграють 

ключову роль у розвиту дитини: рівноправність й партнерство у родинних 

стосунках, готовність змінювати стиль виховання відповідно до ситуації 

розвитку дитини, налаштування на конструктивну оцінку навчання дитини й 

роботи вчителя, усвідомлення власної психолого-педагогічної компетентності 

тощо. 

Уважаємо, що для остаточного визначення умов ефективної взаємодії сім'ї 

та школи необхідно проводити аналіз у тривимірному форматі: на макрорівні -   

у державній освітній політиці, мезорівні – навчально-виховному процесі й 

сімейному вихованні, мікрорівні – в індивідуальних особливостях розвитку 

дитини. 

Перша група умов (макрорівень) забезпечується на законодавчому рівні; у 

законах, наказах, розпорядженнях та інших документах представлена загальна 

орієнтація освіти у конструктивному, гуманістичному, антропоцентрованому 

напрямі. 

Друга група умов (мезорівень) пов'язана з цілеспрямованою педагогічною 

діяльністю вчителя щодо розвитку особистості молодшого школяра: організація 

педагогічної взаємодії зі збереженням свободи особистості дитини, створення 

позитивних зразків мислення, поведінки, стосунків з іншими, послаблення 

регламентації, прийняття і схвалення поведінки дітей; робота вчителя у напрямі 

розвитку креативності дітей, створення мотивації творчого саморозвитку, 
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просування у зону найближчого розвитку, довірливі стосунки в класі, позитивні 

очікування, створення ситуацій успіху, неперервний професійний та 

особистісний розвиток вчителя. До другої групи умов належить і ситуація 

сімейного виховання, що передбачає створення позитивного сімейного 

середовища, зокрема: постійну увагу до дитини, формування мотивації як 

домінанти діяльності, схвалення й підкріплення нестереотипних проявів 

особистості, емоційну й психологічну підтримку самостійності й активності, 

демонстрацію поведінки батьків як зразка для наслідування, з яким дитина може 

себе ідентифікувати; очікування від дитини досягнень успіху; раннє батьківське 

позитивне програмування.  

Третя група умов (мікрорівень) пов'язана з забезпеченням розвитку і 

саморозвитку дитини, врахуванням її індивідуальних властивостей. Для 

молодших школярів це такі умови: включення до цікавої діяльності, створення 

нерегламентованих ситуацій, трансформація творчих завдань з урахуванням зони 

найближчого розвитку.  

Емпірична частина дисертаційного дослідження складалася з 

констатувального й формувального етапів експерименту, який проводився 

упродовж 2011 – 2015 рр. на базі Яворівської загальноосвітньої школи І ступеня 

Яворівської районної ради Львівської області.  

На констатувальному етапі основною метою експериментальної роботи 

було дослідження розвитку особистості молодших школярів в умовах взаємодії 

сім'ї та школи. Для діагностики  вибірки дітей було виділено показники 

(індикатори), які зумовлюють особистісний розвиток молодшого школяра: 

навчальна мотивація, самооцінка, рівень тривожності, ставлення до школи та 

сім'ї; розвиток пізнавальних процесів. 

Відповідно до задач експерименту дослідження здійснювалося з 

використанням батареї стандартизованих, надійних, валідних діагностичних 

методик, а також із залученням авторських, спеціально розроблених анкет. На 

вказаному етапі дослідження було використано низку психодіагностичних 

методик, зокрема: для вивчення особливостей формування пізнавальних 

процесів у дітей – діагностичний комплекс під редакцією Л. Поперечної і 

І. Коробейнікова, який включає такі методики «Нісенітниця», «Заучування 

десяти слів» (слуховий варіант), «Опосередковане запам'ятовування» за 

О. Леонтьєвим, «Класифікація геометричних фігур», «Матриці Равена» дитячий 

варіант, «Методика Пєрона-Рузера»; для діагностики рівня й характеру шкільної 

тривожності, ставлення дітей до сім'ї та школи - «Методика Рене Жиля» і «Тест 

шкільної тривожності Філіпса». 

Діагностичний зріз пізнавальних процесів учнів показав домінування 

достатнього рівня розвитку (55% та 56%) в експериментальній та контрольній 

групах відповідно. Результати діагностики навчальної мотивації засвідчили, що 

переважає середній рівень (45% та 43%) в експериментальній і в контрольній 

групах відповідно. Занижений рівень самооцінки мають всього 9% і 12% дітей у 

двох групах, завищений рівень – 52% і 41%, адекватний рівень – 39% і 

47%респондентів відповідно у двох групах. Результати діагностики рівня 

емоційної тривожності підтвердили домінування показників низького (44%, 

41%) та середнього (56%, 59%) рівнів розвитку в експериментальній та 

контрольній групах відповідно. У жодній групі дітей не виявлено показників 
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високого рівня емоційної тривожності, що є запорукою продуктивного 

включення молодших школярів до різних форм міжособистісної взаємодії, 

спілкування із ровесниками тощо. Крім того, в обох групах переважає позитивне 

ставлення до школи (77% та 77%) та сім’ї (65% та 67%). Отримані результати 

дають підставу зробити висновок про наявність сприятливого психічного фону 

для розвитку у дітей особистісних потреб у досягненні успіху, оволодіння 

високим результатом, для особистісного саморозкриття, реалізації власних 

можливостей.  

Для дослідження вибірки батьків було визначено такі показники 

(індикатори), які найбільше проявляються у взаємодії та впливають на 

особистісний розвиток дитини: ступінь довіри до школи і готовності до 

співпраці, ставлення до дитини, ступінь поінформованості про її внутрішній світ, 

тип сім'ї. 

На вказаному етапі дослідження було використано ряд 

психодіагностичних методик, зокрема: для аналізу характеру комунікацій в 

сім'ї – тест «Сімейна соціограма» Е. Ейдеміллера, О. Черемісіної; для 

діагностики дитячо-батьківських стосунків - методика вимірювання батьківських 

установок і реакцій PARY Е. Шеффера; для оцінки домінаторності або 

партнерства сім'ї застосовано метод шкалювання, запропонований В. Вінхольд і 

Дж. Вінхольд; для аналізу обізнаності батьків про особистісні властивості дітей 

були розроблені авторські анкети, які представлені в додатках дисертаційної 

роботи. 

За результатами психологічної діагностики сімей, низький рівень 

взаєморозуміння не виявлено у жодній з груп, однак, і високий рівень виражений 

слабко (6% – у контрольній групі, 8% – в експериментальній групі). 

Переважають середній (54% та 50%) та достатній (40% та 42%) рівні розвитку 

взаєморозуміння між батьками та дітьми у контрольній і експериментальній 

групах відповідно. Важливо, що вже на констатувальному етапі дослідження 

було отримано такі результати, які визначали необхідність корекції взаємодії 

сім’ї та школи. Це засвідчили такі показники: перевага сімей домінаторного типу 

(74%, 68%), невисокий відсоток проінформованості батьків про інтереси дітей 

(34% та 40%) у експериментальній та контрольній групах відповідно. Так, було 

встановлено актуальність психологічної допомоги батькам у врегулюванніі 

міжособистісних конфліктів, організації ефективної взаємодії, формуванні 

партнерського спілкування тощо. 

Для дослідження вибірки вчителів було визначено такі індикатори 

діагностики, які найбільше проявляються у спільній діяльності з дітьми й 

батьками: демократичний стиль спілкування, здатність до емпатії, відсутність 

реактивності, мотивація схвалення, високий ступінь професійної спрямованості.  

На вказаному етапі дослідження було використано ряд 

психодіагностичних методик, зокрема: для оцінки реактивності, емпатії, 

комунікабельності педагогів застосували методики І. Юсупова, А. Ассінгера, 

В. Ряховского. 

Результати психологічної діагностики вчителів свідчать про помірну 

реактивність, високу емпатійність, достатню комунікабельність. Для кожного 

учителя, який проходив діагностичну процедуру, характерні такі риси: помірна 

мовна активність, допитливість, здатність із захопленням вислуховувати цікаву 
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та корисну інформацію, належна терплячість у налагодженні спілкування і 

спроможність без роздратування відстояти власну точку зору. Із отриманих 

даних було зроблено висновок про загальну особистісну компетентність вчителів 

у сфері комунікації – потенційну спроможність до ефективної взаємодії з дітьми 

та батьками. 

Таким чином, отримані результати дослідження за різними індикаторами 

ми оцінюємо як важливі показники ефективної взаємодії сім’ї та школи, що 

впливають на розвиток особистості молодшого школяра. При чому, у процесі 

взаємодії вони формуються і впливають на подальший розвиток особистості 

дитини.  

Результати статистичної обробки даних констатувального етапу за 

критерієм Фішера свідчать, що за всіма досліджуваними показниками 

діагностики дітей контрольної і експериментальної груп критерій F емпіричного 

коливається в межах від 0,02 до 1,00, що значно нижче від F критичного (2,31). 

Це свідчить про однорідність дитячих вибірок. 

Проведене психодіагностичне обстеження дітей, батьків і вчителів, 

статистична обробка отриманих даних, довели однорідність вибірки у 

контрольній та експериментальній групах на констатувальному етапі 

дослідження. Надалі робота з дітьми, батьками та вчителями здійснювалася 

протягом трьох років у рамках спеціально розробленої програми із врахуванням 

психологічних умов ефективної взаємодії сім’ї та школи. 

У третьому розділі «Психолого-педагогічна програма організації 

ефективної взаємодії між сім'єю та школою з метою розвитку особистості 

молодшого школяра» представлено структурно-функціональну модель 

ефективної взаємодії сім’ї та школи у розвитку особистості молодшого школяра, 

презентовано результати формувального етапу дослідження, доведено вплив 

ефективної взаємодії сім'ї та школи на розвиток особистості молодшого 

школяра; прокоментовано особливості запровадження комплексної психолого-

педагогічної програми до шкільної практики.  

На підставі теоретичного аналізу й досвіду практичної та 

експериментальної роботи, було розроблено і апробовано структурно-

функціональну модель ефективної взаємодії сім'ї та школи (рис.2.). Науково-

теоретичний базис вказаної моделі сформовано на основі таких принципів: 

системності, прогностичності, взаємоповаги, взаємодовіри, зкоординованості й 

поетапності; в основу покладено системний і діяльнісний підходи. Основними 

структурними блоками є інформативний, аналітичний, інструментальний; 

основними напрямами - робота з дітьми, батьками і вчителями. 

Найважливішими чинниками запровадження структурно-функціональної 

моделі до шкільної практики вважаємо доцільну організацію навчально-

виховного процесу (включення батьків до психолого-педагогічної системи на 

принципах суб’єктної взаємодії, запровадження у навчання особистісно 

орієнтованого, антропоцентрованого підходу у навчання); вдосконалення 

сімейного виховання (рівноправність й партнерство в родинних стосунках, 

готовність змінювати стиль виховання, підвищення інтересу до навчального 

процесу, налаштування на позитивну оцінку роботи вчителя, усвідомлення 

власної психолого-педагогічної компетентності);  
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Рисунок 2. Структурно-функціональна модель ефективної взаємодії сім’ї та школи у розвитку особистості молодшого школяра.
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 Інформаційний  блок 

Ф
У

Н
К

Ц
ІЇ

: Робота з батьками Робота з вчителями Робота з дітьми 

Поглиблення психолого-педагогічних знань і 
формування педагогічної культури у батьків 

Передача педагогам інформації про принципи й 
підходи розвивального і проблемного навчання, 
педагогіки співробітництва, психолого-
педагогічної сутності процесів індивідуалізації, 
оптимізації та інтеграції в освітньому просторі 

Розвиток у дітей прагнення до самопізнання та 
самовдосконалення через ознайомлення їх з 
основними психологічними поняттями, 
способами саморелаксації і саморозвитку 

Форми, види, 
засоби 

роботи: 
Лекції, семінари, інтерактивні форми роботи Професійно-психологічний тренінг, коучинг Уроки психології 

Аналітичний  блок 

Ф
У

Н
К

Ц
ІЇ

: Робота з батьками Робота з вчителями Робота з дітьми 

Вивчення особливостей внутрішньосімейної 
атмосфери, типу сім’ї, стилю виховання, 
характеру спілкування між дітьми і батьками, а 
також особистісних особливостей батьків 

Визначення індивідуальних особливостей 
кожного педагога, оцінка професійної діяльності 
вчителів і сумісності з учнями та батьками 

Діагностика когнітивної, емоційно-вольової та 
особистісної сфери учнів, їх комунікативних 
навичок, визначення здібностей 

Форми, види, 
засоби 

роботи: 
Тестування, анкетування Тестування, анкетування, індивідуальні 

консультації 
Тестування, опитування, включене 

спостереження, аналіз продуктів діяльності тощо 

Інструментальний  блок 

Ф
У

Н
К

Ц
ІЇ

: Робота з батьками Робота з вчителями Робота з дітьми 

Корекція внутрішньосімейних проблем, 
подружніх стосунків і взаємодії між дітьми і 
батьками, формування “оптимального” типу 
сімей 

Навчання педагогів навичкам саморозвитку, 
самовдосконалення, саморелаксації; 
врегулювання конфліктних ситуацій у 
педколективі, з дітьми, з батьками та ін.; надання 
допомоги в правильній організації навчально-
виховного процесу в класі 

Надання психопрофілактичної і реабілітаційної 
допомоги дітям при наявності проблем у розвитку 
пізнавальних процесів, формуванні особистісної 
та комунікативної сфери, набуття більш високого 
соціального статусу, становленні статево-рольової 
функції тощо 

Форми, види, 
засоби 

роботи: 

Робота “батьківських груп”, сімейне 
консультування та психокорекція 

Індивідуальна корекційна робота, психологічне 
консультування 

Розробка та реалізація індивідуальної програми 
розвитку особистості дитини 

Психологічні 

умови 

МЕЗОРІВЕНЬ:  
доцільна організація навчально-виховного процесу, включення батьків у психолого-
педагогічну систему на принципах суб’єктної взаємодії, запровадження особистісно 

орієнтованого, антропоцентрованого підходу й розвивального навчання, вдосконалення 
сімейного виховання, рівноправність й партнерство в родинних стосунках, готовність 

батьків змінювати стиль виховання, підвищення інтересу до навчального процесу, 
налаштування на позитивну оцінку вчителя, усвідомлення власної психолого-педагогічної 

компетентності 

МІКРОРІВЕНЬ:  
висока навчальна мотивація й самооцінка у 

дітей, достатній рівень розвитку когнітивних 
процесів, позитивне ставлення до сім'ї та 

школи 
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раціональне, скоординоване і науково обґрунтоване управління процесом 

розвитку дитини за для її самореалізації.  

Структурно-функціональну модель ефективної взаємодії сім'ї та школи 

було покладено в основу програми формувального експерименту. Мета 

програми: підвищення психологічної компетентності батьків, учителів у 

створенні гармонійних батьківсько-дитячих взаємин, що є важливим чинником 

розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку. Завдання програми: 

оволодіння науково-теоретичними знаннями щодо психологічних особливостей 

становлення особистості дитини у молодшому шкільному та підлітковому віці; 

навчання батьків способам ефективної поведінки при вирішенні труднощів, які 

виникають під час адаптаційного періоду та в процесі шкільного навчання 

дитини; формування умінь і навичок ефективного спілкування; активізація у 

батьків самопізнання та саморозвитку; формування навичок рефлексії, емоційної 

саморегуляції; закріплення почуття відповідальності за вплив на розвиток 

особистості дитини; підвищення мотивації батьків до забезпечення емоційної 

єдності сім’ї; розвиток вміння приймати себе та приймати іншого таким, яким 

він є; розвиток вміння концентруватися на позитивних емоціях.  

Програма складається із трьох модулів: інформативного, аналітичного й 

інструментального, у яких інтегрується система взаємодії сім’ї та школи з метою 

повноцінного розвитку особистості дитини – молодшого школяра. 

У ході реалізації інформативного блоку діти, батьки та педагоги 

отримують необхідні психолого-педагогічні знання. Аналітичний блок 

технології включає діагностичну роботу і аналіз отриманих результатів, 

формування і розвиток психічних функцій, навичок міжособистісної 

комунікації та інших особливостей сім'ї і школи, що забезпечують їхню 

взаємодію. Інструментальний блок передбачає здійснення формувального 

впливу на дітей, батьків, вчителів з урахуванням результатів попередньо 

проведеної діагностики.  

На формувальному етапі найбільш показовими виявилися результати 

діагностики сімей щодо вивчення типу сім’ї та обізнаності батьків про 

особистісні особливості дитини. Так, були отримані дані про те, що у 

контрольній групі переважають сім'ї домінаторного типу (50%), партнерських 

сімей у групі 36%. Решта сімей більш сприятливі для дитини, ніж домінаторні, 

але не відповідають партнерським. Вони позначені Д + та становлять 14% 

досліджуваних сімей. В експериментальній групі найбільш поширеною є 

партнерська сім'я (42%), у цій групі виділилися партнерські сім'ї з додатковими 

позитивними характеристиками, які отримали умовну назву «оптимальні». Вони 

склали 34%, показник Д+ становить 18%, показники домінаторності найнижчі 

(6%). Такі сім'ї мають додаткові характеристики, що перетворюють їх в сім'ї 

більш високого типу, ніж партнерська. Для них характерні: емоційна підтримка і 

схвалення навчальної діяльності дитини; постійне стимулювання зусиль дитини 

у напрямку формування самоконтролю, заохочення позитивних досягнень і 

успіхів, покарання у формі відсутності заохочення.  

Показники поінформованостіі батьків про особистісні особливості дитини 

свідчать про більш високий ступінь обізнаності батьків експериментальної 

групи. Батьки контрольної групи в основному мають достатній і низький ступінь 

обізнаності, середній рівень становить 28%, високий рівень не виявлений. В 
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експериментальній групі достатній рівень становить 53%, високий – 34%, 

середній рівень проявляється незначно, низький рівень відсутній.  

Наведені вище результати обстеження сімей говорять про те, що рівень 

вираженості досліджуваних психологічних характеристик у сім'ях 

експериментальної групи значно вищий, ніж в контрольній. Використання 

статистичного F-критерію показало, що виявлені відмінності мають статистично 

достовірний характер (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники достовірних відмінностей у показниках сімей експериментальної та 

контрольної груп на формувальному етапі 

№  

п\п 

 

Показники 

Статистичний критерій 

(р<0,01 ) 

  F емп. F кр. 

1 Ставлення сім'ї до школи 4,41  

2 Дитячо-батьківські стосунки 12,10  

3 Ступінь обізнаності батьків про 

особистісні особливості дітей 

16,40 2,31 

4 Тип сім'ї 16,30  

Результи психологічної діагностики дітей на формувальному етапі 

дослідження показали, що в контрольному класі переважають показники 

середнього рівня сформованості пізнавальних процесів (56%), 34% дітей 

продемонстрували низький рівень розвитку вказаного показника, 10% дітей 

мають достатній рівень. Дітей з високим рівнем розвитку пізнавальних процесів 

в контрольній групі не виявлено. В експериментальній групі показники 

середнього і достатнього рівнів практично збігаються (43% і відповідно 44%). 

З’являються діти, які виявляють високий рівень сформованості когнітивної 

сфери (12%), кількість учнів з низьким рівнем розвитку пізнавальних процесів 

становить лише 1%. Виявлені показники переконливо свідчать, що в 

експериментальній групі кількість учнів, які продемонстрували високий рівень 

сформованості пізнавальних процесів, значно вища ніж у контрольній.  

Показники навчальної мотивації в експериментальній групі також вищі, ніж 

у контрольній. Якщо в контрольній групі превалюють середній (48%) та 

достатній (32%) рівні навчальної мотивації, то в експериментальній переважають 

достатній (48%) і високий (28%) рівень, низький рівень відсутній. 

Дослідження ставлення до школи показало, що для контрольної групи більш 

характерним є негативне ставлення до школи (69%), в експериментальній групі 

переважає позитивне ставлення (98%). Виявилося, що позитивне і негативне 

ставлення дітей до сім'ї у контрольній групі проявляються рівною мірою. У дітей 

експериментальної групи значно переважає позитивне ставлення, крім того, у 

35% учнів виявляється здатність до емоційної близькості, розуміння і прийняття 

недоліків батьків та інших членів сім'ї, готовність йти на компроміс. Таке 

ставлення до сім'ї умовно названо «оптимальним». Таким чином, викладені вище 

дані, дають підставу зробити висновок, що виділені нами психологічні 

властивості у дітей експериментальної групи сформовані на більш високому 

рівні. 
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Розрахунок достовірності отриманих відмінностей за непараметричним 

критерієм Фішера показав статистичну значущість відмінностей рівня 

сформованості пізнавальних процесів, навчальної мотивації, ставлення до 

школи, ставлення до родини (показники F емп. розміщуються у межах від 8,90 

до 30,60, що значно перевищує показники F кр. 2,31).  

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що ефективна 

взаємодія сім’ї та школи позитивно впливає на різнобічний розвиток особистості 

молодшого школяра. Це підтверджується отриманими даними при порівнянні 

результатів дослідження експериментальної та контрольної груп дітей та сімей. 

Для наглядності було зображено профіль дитини експериментальної та 

контрольної груп (рис.2), показниками якого є досліджувані психологічні 

характеристики та властивості дітей, які виступають з одного боку, результатом 

формувального впливу, а з іншого, подальшими психологічними умовами 

ефективної взаємодії сім’ї та школи на мікрорівні. 

 
Рисунок 2. Показники динамічних зрушень у розвитку дітей в контрольній та 

експериментальній групах на формувальному етапі експерименту.  

 

Так, позитивні зміни в пізнавальній та особистісній сферах дітей 

експериментальної групи, а також позитивні зрушення у ситуації сімейних, 

дитячо-батьківських стосунків, встановлені в ході проведеного експерименту 

переконливо довели ефективність запропонованої нами психолого-педагогічної 

програми взаємодії сім'ї та школи. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації теоретично узагальнено та емпірично досліджено проблему 

організації взаємодії сім'ї та школи у розвитку особистості молодшого школяра, 

встановлено психологічні умови ефективної взаємодії між вказаними 

інституціями, розроблено та експериментально апробовано та впроваджено до 

шкільної практики комплексну психолого-педагогічну програму ефективної 

взаємодії сім’ї та школи. 
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Результати проведеного дослідження показали ефективність розв’язання 

поставлених завдань і дали підстави для формулювання таких висновків. 

1. Здійснено теоретичний аналіз науково-методичних джерел, який 

засвідчив існування різних підходів до розуміння сутності проблеми взаємодії 

сім'ї  та школи. Взаємодію сім’ї та школи визначено як систему 

взаємоспрямованих дій означених освітніх інституцій, які складають 

продуктивний комплекс психолого-педагогічної діяльності, що сприяє розвитку 

особистості дитини. Сім’я і школа як соціальні інституції пов’язані між собою 

системою зв’язків, до яких включені відповідні суб’єкти: батьки, вчителі, діти; 

об’єктом зв’язку є навчальна діяльність, а предметом – розвиток особистості 

дитини, як основний вектор свідомого регулювання стосунків між суб’єктами.  

Ефективну взаємодію сім’ї та школи визначено як процес регулярних 

впливів вказаних суб’єктів один на одного, що мають на меті формування 

спільної конструктивної діяльності задля розвитку особистості дитини. В умовах 

ефективної взаємодії відбувається обмін інформацією, досвідом, рефлексивним 

ставленням до ситуації навчання й розвитку дитини.  

На етапі навчання у початкових класах формувальні впливи сім’ї та школи 

зумовлюють рівень розвитку пізнавальних процесів, навчальної мотивації, 

самооцінки дитини, конструктивність стосунків між дитиною і навколишнім 

світом. Узгодженість, спорідненість й координація дій, сформованість стійких 

інтересів, планування спільної діяльності, розподіл функцій сім’ї та школи 

забезпечують різнобічний розвиток особистості дитини, її поетапну 

самореалізацію.  

2.Розроблено структурно-функціональну модель ефективної взаємодії сім'ї 

та школи, яка  відображає: зміст комплексного психолого-педагогічного впливу 

через роботу з дітьми, батьками і педагогами; конструктивні особливості 

взаємодії сім'ї та школи - структурність, функціональність й багаторівневість. До 

структури моделі включено такі блоки: інформативний, аналітичний, 

інструментальний. Кожен з блоків виконує низку функцій. 

Інформативний: поглиблення психолого-педагогічних знань і формування 

педагогічної культури у батьків; передачу педагогам інформації про принципи й 

підходи розвивального, проблемного навчання, педагогіки співробітництва, 

індивідуалізації, оптимізації, інтеграції навчального процесу; ознайомлення 

дітей з основними психологічними поняттями, способами самопізнання, 

самовдосконалення, саморозвитку.  

Аналітичний: вивчення особливостей внутрішньосімейної емоційної 

атмосфери, типу сім'ї, стилю виховання, характеру спілкування дітей і батьків 

тощо; діагностика когнітивної, емоційно-вольової, особистісної сфери учнів; 

визначення індивідуальних особливостей, властивостей комунікації, психолого-

педагогічної компетентності вчителів.  

Інструментальний: корекція внутрішньосімейних проблем, подружніх 

відносин і взаємодії між дітьми і батьками, формування «оптимальних» сімей; 

надання психологічної допомоги дітям у розвитку пізнавальних процесів, 

формуванні особистісної та комунікативної сфери, набутті більш високого 

соціального статусу; формування у педагогів навичок саморозвитку, 

самовдосконалення, саморелаксаціії, врегулювання конфліктних ситуацій, 
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надання допомоги у складанні індивідуальних програм розвитку для кожного 

учня. 

3. З’ясовано, що психологічними умовами ефективної взаємодії сім'ї та 

школи у розвитку особистості молодшого школяра є сукупність впливів 

зовнішнього і внутрішнього середовищ, що мають нелінійну, комплексну 

структуру і проявляються на трьох основних рівнях: макрорівні -у державній 

освітній політиці (науково обґрунтованому, раціональному і скоординованому 

управлінні процесом розвитку дитини задля її самореалізації); мезорівні – 

навчально-виховному процесі й сімейному вихованні (доцільній організації 

навчально-виховного процесу, включеності батьків до психолого-педагогічної 

системи на принципах суб’єктної взаємодії, запровадженні особистісно 

орієнтованого, антропоцентрованого підходу, вдосконаленні сімейного 

виховання, рівноправності й партнерстві у родинних стосунках, готовності 

батьків змінювати стиль виховання, підвищенні інтересу до навчального 

процесу, налаштуванні на позитивну оцінку вчителя, усвідомленні власної 

психолого-педагогічної компетентності); мікрорівні – в індивідуальних 

особливостях розвитку дитини (високій навчальній мотивації й самооцінці, 

достатньому рівні розвитку когнітивних процесів, позитивному ставленні до сім'ї 

та школи).  

4. Обгрунтовано й апробовано психолого-педагогічну програму організації 

ефективної взаємодії між сім'єю та школою. Показниками ефективності 

запровадження програми є такі динамічні зрушення: підвищення рівня 

сформованості когнітивних процесів, навчальної мотивації, самооцінки, 

зниження рівня емоційної тривожності, поліпшення ставлення до школи та сім'ї 

у дітей; підвищення ступеня довіри сім'і до школи, проінформованості батьків 

про особистісні властивості дітей, зменшення числа домінаторних й збільшення 

партнерських сімей, системні сталі прояви у батьківсько-дитячих стосунках 

емоційної підтримки і схвалення, стимулювання самостійності, 

самоорганізованості, заохочення у досягненні успіхів дітей.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Актуальними в умовах сьогодення і такими, що потребують розв’язання, 

вважаємо ґрунтовне вивчення психологічних чинників ефективної взаємодії сім'ї 

та школи у розвитку особистості підлітків і юнаків, розробку психологічної 

моделі зворотного зв’язку в комунікаційній системі освіти.  
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АНОТАЦІЇ 

Шостак У. В. Психологічні умови ефективної взаємодії сім'ї та школи у 

розвитку особистості молодшого школяра. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Київський 

університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2015. 

У дисертації систематизовано та узагальнено сучасні підходи до визначення 

поняття взаємодії сім'ї та школи, здійснено теоретичне обґрунтування структури 

вказаного феномену та розроблено структурно-функціональну модель ефективної 

взаємодії сім'ї та школи. У роботі цілісно проаналізовано проблему психолого-

педагогічної освіти батьків як важливої умови їх включення до навчально-

виховного процесу. Емпірично встановлено психологічні особливості впливу 

ефективної взаємодії сім’ї і школа на розвиток молодшого школяра, визначено 

властивості сімейного виховання, які в першу чергу впливають на розвиток і 

шкільну успішність дитини.  

Розроблено структурно-функціональну модель та апробовано комплексну 

психолого-педагогічну програму організації ефективної взаємодії сім'ї та 

школи; наведено дані щодо ефективності її впровадження. 

Ключові слова: взаємодія сім'ї та школи, ефективна взаємодія сім’ї та 

школи, психологічні умови ефективної взаємодії сім’ї та школи, особистісний 

розвиток молодшого школяра. 

 

Шостак У. В. Психологические условия эффективного взаимодействи

я семьи и школы в развитии личности младшего школьника. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – 

Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, в 2015. 

В диссертации систематизированы и обобщены современные подходы к 

определению понятия взаимодействия семьи и школы, осуществлено 

теоретическое обоснование структуры указанного феномена и разработана 

структурно-функциональная модель эффективного взаимодействия семьи и 

школы. В работе целостно проанализирована проблема психолого-

педагогического просвещения родителей как важного условия их включения  

их в учебно-воспитательный процесс. В результате эмпирического 

исследования установлены  психологические особенности влияния 

эффективного взаимодействия семьи и школа на развитие младшего 

школьника, расширено представление о семейном воспитании, которое в 

первую очередь влияет на развитие и школьную успеваемость ребенка. 

Разработана структурно-функциональную модель и апробирована 

комплексная психолого-педагогическая программа организации эффективного 
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взаимодействия семьи и школы с целью развития личности младшего 

школьника; приведены данные по эффективности ее внедрения. 

Ключевые слова: взаимодействие семьи и школы, эффективное 

взаимодействие семьи и школы, психологические условия эффективного 

взаимодействия семьи и школы, развитие личности младшего школьника. 
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The author has generalized and systemized modern approaches to the definition 

of family and school interaction, the theoretical justification of the structure of said 

phenomenon. An analysis of psychological and pedagogical literature shows that there 

are three main approaches in solving this problem: the school has a decisive influence 

on the upbringing of the child; training and education of children in school - a logical 

continuation of family education; family and school are equivalent in their effect on the 

development of children, but in collaboration they can shape a complete personality. 

This approach is more appropriate and promising. 

The leading role of the family in the child’s individual development has been 

defined and it has been demonstrated that the formation of a fully developed 

personality is influenced by various social institutions, with a specific role attached to 

the school, along with the family. 

Psychological and pedagogical conditions of effective interaction between 

families and schools have been substantiated, in particular, the causes and vectors of 

their provision have been singled out. We believe the main condition is the 

psychological and pedagogical education of the parents in order to involve the family 

in the educational process and aim the educational process to improving the efficiency 

of parents, teachers and children’s behaviour in their interaction. 

The structural-functional model of an efficient interaction between families and 

schools, whose purpose is to create optimal conditions for an efficient adaptation of the 

child in the educational environment, development of individual and personal skills, 

rehabilitation and correction of psychological disorders, optimization of the 

educational process. The content of the areas of psychological and pedagogical 

activities - work with children (psychological support), work with parents 

(psychological-pedagogical universal education), work with teachers (psychological 

training, coaching) – has been clarified. The building blocks of psycho-pedagogical 

models - informative, analytical, instrumental and effective - have been identified and 

described. This model has been implemented in the educational process as an 

experimental, specifically developed complex psychological and educational program 

of an effective interaction of the family and school in order to develop the personality 

of the younger student. This program is the basis for a scientific and practical study of 

the development dynamics of junior schoolchildren’s personality and includes 

theoretical and organizational research foundations. The positive changes in cognitive 

and personal spheres of children as well as positive changes in the nature of family – 
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school relations, child-parent relations, discovered in the course of the experiment 

convincingly proved the efficiency of our proposed integrated program of effective 

interaction between the family and the school. Our data demonstrate that children in 

the experimental families developed additional features that make it a family of a 

higher type than just partnership. Such families were conventionally termed as 

"optimal". 

Keywords: Interaction between the family and school, effective interaction 

between the family and school, psychological conditions of an effective interaction 

between the family and school, personal development of junior pupils. 

 


