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СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
CO-OPERATION OF PRESCHOOL EDUCATION 
AND FAMILY IN CHILDREN STUDYING 

У статті розглянуто сутність співробітни-
цтва закладу дошкільної освіти з батьками 
як засобу підвищення та узгодження вихов-
них впливів на дітей. Розкрито мету і прин-
ципи організації цього співробітництва. Про-
аналізовано різні підходи до визначення форм 
співробітництва закладу дошкільної освіти 
з батьками, висвітлено основні напрями 
реалізації кожної з них. Повноцінне виховання 
дошкільника відбувається в умовах тісної 
співпраці сім’ї та ЗДО. Як відомо, сім’я є пер-
шим і найважливішим інститутом соціалі-
зації дитини. Але оскільки більшість бать-
ків змушені займатися «пошуком» засобів 
існування, то діти проводять дуже багато 
часу в закладі дошкільної освіти. Вихован-
ням дітей, по суті, займаються вихователі, 
які діють за спеціально розробленими про-
грамами, але вплив сімейного виховання на 
формування особистості дитини також 
відіграє значну роль.
Ключові слова: співпраця, виховання, сім’я, 
діти, заклад дошкільної освіти, батьки, 
вихователі.

В статье рассмотрена сущность сотруд-
ничества заведения дошкольного образова-
ния с родителями как средства повышения 
и согласования воспитательных воздей-
ствий на детей. Раскрыты цели и принципы 
организации этого сотрудничества. Про-
анализированы различные подходы к опре-
делению форм сотрудничества заведения 
дошкольного образования с родителями, 
освещены основные направления реализа-

ции каждой из них. Полноценное воспитание 
дошкольника происходит в условиях тес-
ного сотрудничества семьи и ЗДО.
Как известно, семья является первым и 
важнейшим институтом социализации 
ребенка. Но так как большинство роди-
телей вынуждены заниматься «поиском» 
средств существования, дети проводят 
очень много времени в ЗДО. По сути, их вос-
питанием занимаются воспитатели, кото-
рые действуют по специально разработан-
ным программам. Но влияние семейного 
воспитания на формирование личности 
ребенка играет значительную роль.
Ключевые слова: сотрудничество, воспи-
тание, семья, дети, заведение дошкольного 
образования, родители, воспитатели.

The essence of the cooperation of preschool 
education institutions with parents is considered 
as a means of enhancing and coordinating the 
educational effects on children. The goals and 
principles of the organization of this cooperation 
are disclosed. Analyzed various approaches to 
the definition of forms of cooperation of preschool 
education institutions with parents, highlighted 
the main directions of implementation of each 
of them. The full upbringing of a preschooler 
takes place in the context of close cooperation 
between the family and health services. As you 
know, the family is the first and most important 
institution of child socialization. 
Key words: cooperation, education, family, chil-
dren, institutions of preschool education, parents, 
educators.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
В умовах дегуманізації суспільних відносин, під-
корення їх потребам ринку, девальвації й реля-
тивізації моральних цінностей, утрати вихов-
них ідеалів, відчуження людей один від одного 
робить сьогодні проблему виховання все більш 
актуальною. Тому важливим є пошук ефектив-
них форм, методів та засобів виховання нового 
покоління, зокрема дітей дошкільного віку в спів-
робітництві ЗДО і сім’ї, адже важливою цінністю 
українського народу є сім’я як складна, дина-
мічна, автономна система і невід’ємний елемент 
соціальної структури, що поєднує сучасне з 
минулим і майбутнім. Зміни державної політики 
в галузі освіти спричинили визнання позитивної 
ролі сім’ї у вихованні дітей і необхідності взаємо-
дії з нею [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням цієї проблеми займаються педагоги, 
психологи, філософи, соціологи, які у своїх пра-
цях порушують окремі аспекти: сім’я як фено-
мен (І. Бех, О. Бондарчук, Є. Причепій, А. Черній, 
В. Гвоздецький), виховання дітей у сучасній сім’ї 
(Т. Алєксєєнко, Л. Буніна, Н. Шевченко), соціально-

педагогічна робота з неблагополучною сім’єю 
(Н. Максимова, І. Трубавіна).

Мета статті – розкрити поняття «сім’я» як соці-
ально-психологічний феномен, а також пояснити 
важливість співпраці ЗДО і батьків, вплив на вихо-
вання дитини.

Виклад основного матеріалу. У міжнарод-
ному співтоваристві найкращою умовою для вижи-
вання, захисту і розвитку дітей, основним осеред-
ком суспільства, природним середовищем для 
дитини визнано сім’ю, адже саме в сім’ї дитина 
отримує первинні навички сприйняття дійсності, 
привчається усвідомлювати себе повноправним 
представником суспільства, формується і розви-
вається її особистість, триває опанування нею 
соціальних ролей, що необхідні для безболісної 
адаптації в суспільстві. 

Сім’я – святиня людського духу, благородних 
емоційних переживань: кохання, любові, вірності, 
піклування, щоденного живого спілкування, поваги, 
співпереживання, синівської і дочірньої вдячності, 
родинної солідарності, теплоти людських сердець. 
Це хранителька моральних чеснот, національних 
звичаїв і традицій, пам’яті предків, совісті і честі 
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минулих, сучасних і прийдешніх поколінь. Із соці-
ально-психологічного погляду сім’я є малою соці-
альною групою людей, що заснована на шлюбі чи 
кровній спорідненості і функціонує на основі спіль-
ного побуту, матеріальної і моральної взаємодопо-
моги [2, с. 4]. 

Державна політика в галузі освіти підкрес-
лює важливу роль сім’ї у вихованні дітей. Так, у 
п. 2 ст. 3 Закону України «Про дошкільну освіту» 
передбачено: «Держава надає всебічну допомогу 
сім’ї у розвитку виховання та навчання дитини; 
піклується про збереження та зміцнення здоров’я, 
психологічний і фізичний розвиток дітей». Окрес-
лено такі основні принципи дошкільної освіти, 
як єдність виховних впливів сім’ї та закладу 
дошкільної освіти, наступність і перспективність 
між дошкільною і початковою загальною осві-
тою, доступність для кожного громадянина освіт-
ніх послуг, що надає система дошкільної освіти, 
рівність умов для реалізації задатків, нахилів, 
здібностей, обдарувань різнобічного розвитку, 
виховання, навчання та оздоровлення дітей, 
світський характер дошкільної освіти, особис-
тісно орієнтований підхід до розвитку особистості 
дитини, демократизація та гуманізація педагогіч-
ного процесу, відповідність змісту рівня та обсягу 
дошкільної освіти до особливостей розвитку та 
стану здоров’я дітей дошкільного віку. Слід зазна-
чити, що у ст. 8 Закону України «Про дошкільну 
освіту» визначено певний обов’язок та роль сім’ї 
у дошкільній освіті:

1) сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною 
освіти у дошкільних та інших навчальних закладах 
або забезпечити дошкільну;

2) відвідування дитиною закладу дошкільної 
освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, 
розвивати і навчати її в родинному колі;

3) батьки або особи, які їх замінюють, відпові-
дають перед суспільством, державою за розвиток, 
виховання та навчання дітей, а також збереження 
їх життя, здоров’я та людської гідності. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти Укра-
їни визначено: «Дошкільна освіта є самостійною 
системою, обов’язковим складником освіти в Укра-
їні, що гармонійно поєднує сімейне та суспільне 
виховання. Найпершим суспільним середовищем 
для дитини стає заклад дошкільної освіти, метою 
якого є забезпечення гармонійного розвитку осо-
бистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, 
виховання ціннісного ставлення до природного 
й соціального довкілля, до самої себе, форму-
вання механізмів соціальної адаптації. Базовий 
компонент дошкільної освіти спрямовує зусилля 
батьків, педагогів, психологів на розвиток твор-
чого потенціалу дитини, що має свої особливості у 
дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання 
досягнень індивідуальної своєрідності неповтор-
ного життєвого шляху дитини, забезпечення пси-

холого-педагогічного супроводу розвитку дитини у 
дошкільні роки…».

Оскільки сім’я є однією з перших ланок вихо-
вання дитини, то слід схарактеризувати сутність 
поняття «сім’я», тому вважаємо за необхідне 
звернутися до лексикографічних джерел.

Наприклад, першим наукове обґрунтування 
історичній та соціальній ролі сім’ї дав Ф. Енгельс, 
який писав: «Сім’я дає нам у мініатюрі картину 
тих самих протилежностей та протиріч, у яких 
рухається суспільство, а суспільство ‒ це маса, 
що складається повністю з індивідуальних сімей, 
немов із молекул».

Розуміння сім’ї як первинного осередку суспіль-
ства розроблялося філософами. На їхню думку, 
сім’я як мікросоціальна група – соціально-біо-
логічна спільнота, що існує на основі шлюбних 
зв’язків, кровної спорідненості або всиновлення, 
яка регулює стосунки між чоловіком і дружиною, 
батьками і дітьми, а також відповідає за виконання 
притаманних їй різноманітних функцій [6, с. 571].

У словнику педагогічних термінів визначено, 
що сім’я – соціальний статус, стійка форма вза-
ємин між людьми, у межах якої здійснюється осно-
вна частина повсякденного життя людей [8].

Із соціально-психологічного погляду сім’я є 
малою соціальною групою людей, що заснована 
на шлюбі чи кровній спорідненості і функціонує на 
основі спільного побуту, матеріальної і моральної 
взаємодопомоги [3, с. 4].

Сім’я як мала група має певні особливості: 
жорсткі нормативні установки сімейних стосунків, 
що зумовлюються існуванням чітко окреслених 
уявлень про те, коли найдоцільніше створювати 
сім’ю, якими мають бути стосунки між подружжям, 
батьками і дітьми, як розподіляються обов’язки 
між членами сім’ї; чітко окреслену гетероген-
ність складу сім’ї за статтю, віком, що зумовлює 
різні потреби, ціннісні орієнтації членів сім’ї тощо; 
закритий характер сімейної групи, що зумовлю-
ється певною конфіденційністю стосунків, обме-
женою можливістю і чіткою регламентацією 
порядку входження в сім’ю нових членів і виходу 
з неї; чітко визначену поліфункціональність сім’ї, 
що часто пов’язано з великою кількістю сімейних 
ролей, численними аспектами сімейного життя, 
які мають суперечливий характер; «історичність», 
тобто на життєдіяльність сім’ї впливають не тільки 
якісні етапи її розвитку (залицяння, народження 
дітей та ін.), а й безпосередній досвід сімейного 
життя дорослих членів сім’ї в батьківських сім’ях, 
коли вони самі були дітьми; виразно окреслену 
емоційність сімейних стосунків [3, с. 4‒5].

У сім’ї здійснюється виховання особистості 
дитини на гуманістичних і загальнолюдських заса-
дах. Учений Т. Алєксєєнко зазначає, що «сімейне 
виховання на принципах позитивної соціаліза-
ції має відбуватися в атмосфері співрадості,  
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співдружності, співтворчості, співжиття. За таких 
умов народжується розуміння цінності кожного 
і колективної цінності, здійснюється пошук мож-
ливостей гуманних взаємин. Він радить батькам 
поставити дитину в умови співавтора і співвико-
навця і тоді керування дитиною в процесі вихо-
вання буде мати рефлексивний, діалоговий і вдум-
ливий характер» [1, с. 6]. 

На думку Н. Шевченка, «сім’я є первинним 
виховним середовищем дитини, де формується 
система цінностей та норм поведінки, де дитина 
вчиться бути відповідальною особистістю та гро-
мадянином. Саме виховання дитини в сім’ї має 
спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги 
до прав, свобод людини та громадянина, на під-
готовку дитини до свідомого життя у соціально-
правовому суспільстві. Він визначає два підходи 
до філософського розуміння прав дитини, зокрема 
християнсько-моральний (полягає в тісному 
зв’язку визначених прав дитини із загальнолюд-
ськими, християнськими цінностями) і психологіч-
ний (полягає у зв’язку прав дитини з її потребами)» 
[8, с. 12].

М. Шимін дає таке визначення: «Сім’я ‒ це спе-
цифічна форма соціальної життєдіяльності людей, 
зумовлена економічним ладом суспільства, засно-
вана на шлюбі чи родинності, включаючи всю 
сукупність відносин (між чоловіком і дружиною, 
батьками і дітьми, між різними поколіннями), що 
складаються на базі спільної різносторонньої 
діяльності її членів, у якій реалізуються потреби як 
суспільства (у фізичному і духовному відтворенні 
людської особистості, в забезпеченні нормальної 
спільної життєдіяльності людей у сфері особис-
того життя), так й індивіда (в інтимних зв’язках, у 
сімейному особистому щасті)» [7, с. 21].

Безпосередньою функцією сім’ї як соціаль-
ного інституту є навчання дитини соціальному 
досвіду, що накопичило людство, культурі країни, 
її моральним нормам, традиціям народу. За тися-
чолітню історію людства склалися такі дві гілки 
виховання молодого покоління, як сімейне і сус-
пільне. Здавна ведеться суперечка щодо того, що 
є важливішим у становленні особистості: сім’я чи 
суспільне виховання (ЗДО, школа, ЗВО), але типо-
вим для нашого часу та сучасної сім’ї є прагнення 
батьків і педагогів поєднувати сімейне виховання 
з громадським. 

Останнім часом спостерігається активізація 
уваги науковців і педагогів-практиків до вивчення 
різних аспектів проблеми співробітництва ЗДО 
із сім’ями вихованців. Цим питанням присвячено 
праці Т. Александрової, Н. Андрєєвої, Н. Вино-
градової, В. Іванової, Т. Кулікової, Я. Ковальчук, 
Н. Лагутіної, О. Семіної та ін. 

Активна позиція ЗДО у спільній діяльності із 
сім’єю передбачає диференційований вплив на 
батьків. Вона не тільки забезпечує підвищення 

педагогічного потенціалу родини, але й впливає 
на зміну рівня виховання та розвитку дошкільника. 
Таким чином, найбільш конструктивною формою 
взаємодії сім’ї та педагогічного колективу є співп-
раця. Аналіз літератури дає підстави розглядати 
співпрацю як узгоджену діяльність щодо досяг-
нення спільної мети та результатів, у якій творчі 
здібності та можливості партнерів реалізуються 
найбільш повно і досягають якісно нового рівня 
розвитку. 

Єдність у вихованні, що здійснюють ЗДО і 
родина, забезпечує певну системність роботи, 
вироблення необхідних стереотипів у дитини. Вод-
ночас успішніше формуються моральні почуття та 
уявлення дитини, міцнішими стають навички та 
звички поведінки, а її життя ‒ організованішим, 
цілеспрямованішим і радіснішим. Саме тому необ-
хідним є новий підхід до проблеми взаємодії ЗДО 
і сім’ї, яка передбачає наявність у батьків відпо-
відальності, а у вихователів ‒ сімейної центрова-
ності педагогічної діяльності, заснованої на роз-
гляді дитини в контексті її родини. Основний шлях 
налагодження такої співпраці ‒ організація освіт-
ньої взаємодії, результатом якої стане реалізація 
мети і принципів особистісно орієнтованої освіти 
дітей. 

Сім’я і заклад дошкільної освіти – два суспіль-
них інститути, які становлять фундамент майбут-
нього дитини. У них одна мета – виховувати здо-
рову, соціально адаптовану, всебічно розвинену 
людину з високим інтелектуальним, творчим та 
духовним потенціалом. Водночас актуальна про-
блема взаємозв’язку дитячого закладу із сім’єю 
набуває сьогодні нового соціального звучання. Як 
відомо, ці зв’язки багатогранні. На першому плані 
наявні такі аспекти, як контакти з педагогічним 
персоналом та батьками, міжособистісна взаємо-
дія, підхід до дитини як результат сумісних вихов-
них і навчальних зусиль тощо. У дитячому садку 
дитина здобуває освіту, набуває вміння взаємоді-
яти з іншими дітьми та дорослими, організовувати 
власну діяльність. Від того, наскільки ефективно 
дитина буде опановувати цими навичками, зале-
жить від ставлення сім’ї до дошкільної установи. 
Гармонійно розвинути дошкільника без активної 
участі його батьків в освітньому процесі навряд чи 
можливо [5].

Мета співробітництва не повинна обмежува-
тись якісним виконанням соціального замовлення 
щодо нагляду, виховання та навчання дітей, яких 
сьогодні хочуть бачити конкурентоспроможними та 
максимально підготовленими до навчання у школі. 
Важливою у співпраці з кожною сім’єю є допомога 
батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні 
ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до осо-
бистості дитини, турботі про її всебічний розвиток. 
Такий підхід передбачає сприйняття дитини як уні-
кальної особистості, визнання її прав, ставлення 
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до неї як до суб’єкта з власними потребами. А це 
вимагає від батьків володіння певними знаннями 
про закономірності розвитку дитини.

Основне завдання ЗДО – визначити найбільш 
доцільні та результативні форми, методи та при-
йоми роботи з батьками. Плідною робота може 
бути тільки за умови тісної співпраці всіх служб 
закладу дошкільної освіти, де визначено важливу 
роль кожного з фахівців, зокрема керівника закладу 
дошкільної освіти в організації співпраці з родинами 
вихованців, методичної служби в удосконаленні 
взаємодії закладу дошкільної освіти та батьків, 
практичного психолога у забезпеченні психологіч-
ного супроводу взаємодії з родинами, інструктора 
з фізичного виховання щодо формування позитив-
ного ставлення батьків до здорового способу життя, 
вчителя-логопеда у взаємодії з дітьми та батьками 
в корекційній та консультативній роботі, музичного 
керівника у творчому розвитку вихованців та залу-
ченні батьків до участі у художньо-естетичних захо-
дах закладу дошкільної освіти.

Важливо, щоб батьки стали активними поміч-
никами та однодумцями вихователів, необхідно 
залучити їх до життя дитячого саду, постійно три-
мати в курсі всіх подій. Робота із сім’єю є склад-
ним завданням як в організаційному, так і в психо-
лого-педагогічному аспектах, тому ЗДО має стати 
відкритим закладом, де батьки не тільки спосте-
рігають за освітнім процесом, а й беруть активну 
участь у його житті, здійснювати вплив на розви-
ток педагогічної культури батьків. Заклад дошкіль-
ної освіти має спонукати до пильнішого вивчення 
запитів, потреб і вимог сучасної сім’ї, до розши-
рення форм взаємодії з батьками чи особами, які 
їх замінюють. 

Висновки. Педагогічне середовище розви-
тку дитини залежить від тісної взаємодії ЗДО і 
сім’ї, оскільки в сучасних умовах координацію 
виховних дій сім’ї покладено на освітні установи, 
тому від того, як організовано і реалізовано в ній 
роботу з батьками, залежить успішність процесу 
навчання і виховання дітей. Отож, важливою 
умовою успішного виховання дітей є залучення 
батьків та усіх дорослих членів сім’ї до співпраці 
з педагогічним колективом, до активної участі в 
житті навчального закладу, групи, в яких пере-
буває дитина.
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