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ПЕРЕДМОВАПЕРЕДМОВА

На батьківських зборах доцільно проводити систематичні На батьківських зборах доцільно проводити систематичні 
бесіди з батьками на педагогічні теми. Метою зборів має ста-бесіди з батьками на педагогічні теми. Метою зборів має ста-
ти підвищення педагогічної культури батьків, оволодіння ними ти підвищення педагогічної культури батьків, оволодіння ними 
знаннями щодо процесу формування особистості дитини, за-знаннями щодо процесу формування особистості дитини, за-
гальних законів її розвитку, створення зв’язку між родинами та гальних законів її розвитку, створення зв’язку між родинами та 
школою. Тематика бесід визначається спільними проблемами школою. Тематика бесід визначається спільними проблемами 
виховання й особливостями виховної роботи з даним колекти-виховання й особливостями виховної роботи з даним колекти-
вом батьків і дітей.вом батьків і дітей.

Вибір кожної теми залежить від реальних умов: підготов-Вибір кожної теми залежить від реальних умов: підготов-
леності батьків до виховання дітей, їхньої педагогічної культу-леності батьків до виховання дітей, їхньої педагогічної культу-
ри, конкретних виховних задач, що стоять перед учителем, рів-ри, конкретних виховних задач, що стоять перед учителем, рів-
ня вихованості дітей. Послідовність бесід має бути такою, щоб ня вихованості дітей. Послідовність бесід має бути такою, щоб 
озброїти батьків системою знань, а не йти тільки по слідах по-озброїти батьків системою знань, а не йти тільки по слідах по-
дій, що відбуваються в класі, і сьогочасних труднощів вихован-дій, що відбуваються в класі, і сьогочасних труднощів вихован-
ня, що виникають у батьків.ня, що виникають у батьків.

Ефективність бесіди на будь-яку з тем залежить від того, Ефективність бесіди на будь-яку з тем залежить від того, 
наскільки добре вчитель знає умови виховання дітей у кожній наскільки добре вчитель знає умови виховання дітей у кожній 
сім’ї, рівень вихованості самих учнів, досягнення і труднощі сім’ї, рівень вихованості самих учнів, досягнення і труднощі 
у формуванні особистості своїх вихованців. Готуючись до бесі-у формуванні особистості своїх вихованців. Готуючись до бесі-
ди, вчитель добирає яскраві і переконливі факти, які підтвер-ди, вчитель добирає яскраві і переконливі факти, які підтвер-
джують основні педагогічні положення бесіди. Більшість бать-джують основні педагогічні положення бесіди. Більшість бать-
ків сприймають педагогічні ідеї краще, якщо вони ілюструються ків сприймають педагогічні ідеї краще, якщо вони ілюструються 
прикладами з практики шкільного і родинного виховання. У де-прикладами з практики шкільного і родинного виховання. У де-
яких випадках буває доцільно запросити батьків побувати на яких випадках буває доцільно запросити батьків побувати на 
уроках і познайомитися з прийомами роботи вчителя.уроках і познайомитися з прийомами роботи вчителя.

У бесіду вчителя з батьками на зборах можуть бути включе-У бесіду вчителя з батьками на зборах можуть бути включе-
ні короткі виступи самих батьків.ні короткі виступи самих батьків.

Готуючись до проведення бесіди, вчитель повинен сформу-Готуючись до проведення бесіди, вчитель повинен сформу-
лювати конкретні поради і рекомендації про те, як треба буду-лювати конкретні поради і рекомендації про те, як треба буду-
вати сімейне виховання у зв’язку з темою бесіди, як формувати вати сімейне виховання у зв’язку з темою бесіди, як формувати 
у школярів ті чи інші уміння, риси характеру.у школярів ті чи інші уміння, риси характеру.
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Бесіда на батьківських зборах не повинна бути занадто довгою, Бесіда на батьківських зборах не повинна бути занадто довгою, 
зазвичай вона триває 20—25 хвилин. Бесіда будується таким зазвичай вона триває 20—25 хвилин. Бесіда будується таким 
чином, щоб, з одного боку, передати батькам педагогічні знання, чином, щоб, з одного боку, передати батькам педагогічні знання, 
а з іншого — примусити їх замислитися над своїм досвідом ви-а з іншого — примусити їх замислитися над своїм досвідом ви-
ховання, проаналізувати його, побачити власні сильні сторони, ховання, проаналізувати його, побачити власні сильні сторони, 
можливі упущення. Фактів, які вчитель використовує в бесіді, можливі упущення. Фактів, які вчитель використовує в бесіді, 
небагато. Вони мають відображати типові ситуації, щоб у ре-небагато. Вони мають відображати типові ситуації, щоб у ре-
зультаті їхнього аналізу батьки могли б сформулювати конкрет-зультаті їхнього аналізу батьки могли б сформулювати конкрет-
ні правила, отримати пораду, необхідну для успішного сімейно-ні правила, отримати пораду, необхідну для успішного сімейно-
го виховання. Дуже тактовно й обережно слід поставитись до го виховання. Дуже тактовно й обережно слід поставитись до 
оголошення прізвищ учнів та їхніх батьків, особливо при аналі-оголошення прізвищ учнів та їхніх батьків, особливо при аналі-
зі негативних явищ. Про відхилення в розвитку дитини, її недо-зі негативних явищ. Про відхилення в розвитку дитини, її недо-
ліки і провини краще говорити з батьками індивідуально.ліки і провини краще говорити з батьками індивідуально.

Бесіда буде ефективнішою, якщо в ній повідомляти не лише Бесіда буде ефективнішою, якщо в ній повідомляти не лише 
безперечні положення, але й такі, які викличуть запитання, об-безперечні положення, але й такі, які викличуть запитання, об-
мін думками. Одним словом, бесіда повинна зачепити батьків мін думками. Одним словом, бесіда повинна зачепити батьків 
«за живе», підняти актуальні для них проблеми. У процесі бесі-«за живе», підняти актуальні для них проблеми. У процесі бесі-
ди доцільно продемонструвати учнівські роботи: зошити, виро-ди доцільно продемонструвати учнівські роботи: зошити, виро-
би, випущені стінгазети, монтажі з фотографіями. Знайомство би, випущені стінгазети, монтажі з фотографіями. Знайомство 
з цими роботами примусить батьків порівняти роботи своєї з цими роботами примусить батьків порівняти роботи своєї 
дитини з роботами інших учнів, наочно побачити, що вдається дитини з роботами інших учнів, наочно побачити, що вдається 
дитині, якої підтримки і допомоги вона потребує.дитині, якої підтримки і допомоги вона потребує.

Сподіваємося, що ця книга стане у пригоді класним керів-Сподіваємося, що ця книга стане у пригоді класним керів-
никам і допоможе їм у пошуку з батьками спільного шляху ви-никам і допоможе їм у пошуку з батьками спільного шляху ви-
ховання дітей.ховання дітей.
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ВАШІ ДІТИ — ЧЕТВЕРТОКЛАСНИКИ

 Мета: розповісти батькам про особливості четверто-розповісти батькам про особливості четверто-

класників, їхню самооцінку, порадити, як батьки класників, їхню самооцінку, порадити, як батьки 

можуть допомогти дитині добре вчитися, як ви-можуть допомогти дитині добре вчитися, як ви-

ховувати в дітей відповідальне ставлення до на-ховувати в дітей відповідальне ставлення до на-

вчальної праці, формувати мотивацію у навчаль-вчальної праці, формувати мотивацію у навчаль-

ній діяльності, виявляти здібності дитини.ній діяльності, виявляти здібності дитини.

Зі скриньки народної мудростi

…заповітне бажання кожного батька, кожної матері — щоб …заповітне бажання кожного батька, кожної матері — щоб 
дітям хотілося добре вчитися. Чим же пробудити це хотіння, дітям хотілося добре вчитися. Чим же пробудити це хотіння, 
бажання? Воно має своїм джерелом бажання принести мате-бажання? Воно має своїм джерелом бажання принести мате-
рі і батькові радість. А це бажання пробуджується в дитячому рі і батькові радість. А це бажання пробуджується в дитячому 
серці лише тоді, коли дитина вже пережила, зазнала радощів серці лише тоді, коли дитина вже пережила, зазнала радощів 
творення добра для людей… примусити дитину добре вчи-творення добра для людей… примусити дитину добре вчи-
тися можна, спонукавши її до добрих учинків для блага лю-тися можна, спонукавши її до добрих учинків для блага лю-
дей,— зміцнивши в її серці чутливість до навколишнього світу, дей,— зміцнивши в її серці чутливість до навколишнього світу, 
виховавши здатність пізнавати душевний світ іншої людини виховавши здатність пізнавати душевний світ іншої людини 
серцем.серцем.

Василь СухомлинськийВасиль Сухомлинський

1 ВАРІАНТ

Хід зборів

Бесіда вчителя

Шановні батьки!Шановні батьки!
Четвертий рік навчання в молодших класах завершує пер-Четвертий рік навчання в молодших класах завершує пер-

ший етап шкільного життя дитини. Четвертокласники — це ви-ший етап шкільного життя дитини. Четвертокласники — це ви-
пускники початкової школи. Саме цей факт багато в чому ви-пускники початкової школи. Саме цей факт багато в чому ви-
значає ті моменти, на яких наголошують дорослі у взаємодії значає ті моменти, на яких наголошують дорослі у взаємодії 
з дітьми даного віку. Перспектива переходу в середню школу з дітьми даного віку. Перспектива переходу в середню школу 
змушує дорослих звертати увагу передусім на сформованість змушує дорослих звертати увагу передусім на сформованість 
у четвертокласників навчальних умінь і навичок.у четвертокласників навчальних умінь і навичок.
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До четвертого класу в більшості дітей вже сформований ін-До четвертого класу в більшості дітей вже сформований ін-
дивідуальний стиль навчальної роботи. Загальний підхід дити-дивідуальний стиль навчальної роботи. Загальний підхід дити-
ни до її виконання добре простежується при підготовці домаш-ни до її виконання добре простежується при підготовці домаш-
ніх навчальних завдань. Так, деякі діти приступають до уроків ніх навчальних завдань. Так, деякі діти приступають до уроків 
одразу після повернення зі школи, інші потребують відпочинку одразу після повернення зі школи, інші потребують відпочинку 
(різної тривалості). Хтось швидко й легко включається в робо-(різної тривалості). Хтось швидко й легко включається в робо-
ту, в інших багато часу займає підготовчий період. Одні діти ту, в інших багато часу займає підготовчий період. Одні діти 
починають виконувати домашні завдання з важких навчальних починають виконувати домашні завдання з важких навчальних 
предметів, інші, навпаки, з легких. Хтось краще засвоює мате-предметів, інші, навпаки, з легких. Хтось краще засвоює мате-
ріал з опорою на графічні зображення (малюнки, схеми тощо), ріал з опорою на графічні зображення (малюнки, схеми тощо), 
інші надають перевагу словесному поясненню тощо.інші надають перевагу словесному поясненню тощо.

Відмінності в загальному підході до виконання навчальної Відмінності в загальному підході до виконання навчальної 
роботи пов’язані з індивідуально-типологічними особливостями роботи пов’язані з індивідуально-типологічними особливостями 
дітей, їхньою працездатністю, специфікою пізнавального роз-дітей, їхньою працездатністю, специфікою пізнавального роз-
витку, переважним типом сприйняття та переробки інформації, витку, переважним типом сприйняття та переробки інформації, 
неоднаковим інтересом до різних навчальних предметів тощо.неоднаковим інтересом до різних навчальних предметів тощо.

Індивідуальний стиль навчальної роботи виявляється не ли-Індивідуальний стиль навчальної роботи виявляється не ли-
ше в загальному підході до виконання навчальних завдань, але ше в загальному підході до виконання навчальних завдань, але 
й у використанні школярами різних навчальних умінь і навичок. й у використанні школярами різних навчальних умінь і навичок. 
Володіння продуктивними прийомами навчальної роботи означає, Володіння продуктивними прийомами навчальної роботи означає, 
що школяр набув уміння вчитися: він здатний якісно засвоюва-що школяр набув уміння вчитися: він здатний якісно засвоюва-
ти пропоновані знання і в разі потреби здобувати їх самостійно.ти пропоновані знання і в разі потреби здобувати їх самостійно.

Які ж загальні вміння важливі для успішного навчання? Се-Які ж загальні вміння важливі для успішного навчання? Се-
ред них можна виділити такі:ред них можна виділити такі:

слухати вчителя;слухати вчителя;• • 
виокремлювати головну думку повідомлення;виокремлювати головну думку повідомлення;• • 
зв’язно переказувати зміст тексту;зв’язно переказувати зміст тексту;• • 
відповідати на питання до тексту;відповідати на питання до тексту;• • 
ставити питання до тексту;ставити питання до тексту;• • 
робити змістовні висновки на основі отриманої інфор мації;робити змістовні висновки на основі отриманої інфор мації;• • 
письмово виражати свою думку;письмово виражати свою думку;• • 
застосовувати додаткові джерела інформації, користуватися застосовувати додаткові джерела інформації, користуватися • • 
довідковою літературою (словниками, енциклопедіями то-довідковою літературою (словниками, енциклопедіями то-
що);що);
адекватно оцінювати результати власної роботи.адекватно оцінювати результати власної роботи.• • 
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Більшість цих умінь спирається на розумові здібності: умін-Більшість цих умінь спирається на розумові здібності: умін-
ня порівнювати й знаходити спільне та відмінне; уміння виді-ня порівнювати й знаходити спільне та відмінне; уміння виді-
ляти головне, відрізняти істотне від неістотного, робити логічні ляти головне, відрізняти істотне від неістотного, робити логічні 
висновки й виводи.висновки й виводи.

Учитися всього цього потрібно в початковій школі, поки об-Учитися всього цього потрібно в початковій школі, поки об-
сяг навчального навантаження значною мірою дозований. У се-сяг навчального навантаження значною мірою дозований. У се-
редніх класах ці вміння будуть життєво необхідними, оскільки редніх класах ці вміння будуть життєво необхідними, оскільки 
помітно зростає кількість нової інформації, складнішим стає і її помітно зростає кількість нової інформації, складнішим стає і її 
зміст. У цій ситуації випробуваний спосіб багатократного по-зміст. У цій ситуації випробуваний спосіб багатократного по-
вторення, який ще виправдовував себе в початковій школі, бу-вторення, який ще виправдовував себе в початковій школі, бу-
де вже неефективним. Тим часом невміння правильно працю-де вже неефективним. Тим часом невміння правильно працю-
вати з навчальним матеріалом може стати причиною зниження вати з навчальним матеріалом може стати причиною зниження 
успішності, невиправданої перевтоми учнів.успішності, невиправданої перевтоми учнів.

Для того щоб зрозуміти, наскільки четвертокласники воло-Для того щоб зрозуміти, наскільки четвертокласники воло-
діють деякими з основних прийомів навчальної роботи, можна діють деякими з основних прийомів навчальної роботи, можна 
простежити, наприклад, за тим, як дитина готується до переказу простежити, наприклад, за тим, як дитина готується до переказу 
заданого додому параграфа з природознавства. Чи читає малюк заданого додому параграфа з природознавства. Чи читає малюк 
весь текст кілька разів поспіль, намагаючись запам’ятати все весь текст кілька разів поспіль, намагаючись запам’ятати все 
одразу? Чи читає тільки один раз і, не переказуючи, упевнений, одразу? Чи читає тільки один раз і, не переказуючи, упевнений, 
що знає все добре? Чи зосереджує увагу на утриманні в пам’яті що знає все добре? Чи зосереджує увагу на утриманні в пам’яті 
окремих абзаців, не встановлюючи потім зв’язку між ними? Чи окремих абзаців, не встановлюючи потім зв’язку між ними? Чи 
відповідає на питання до тексту?відповідає на питання до тексту?

Дітей потрібно вчити працювати з навчальним текстом: учити Дітей потрібно вчити працювати з навчальним текстом: учити 
виділяти головну думку; складати план тексту; запам’ятовувати виділяти головну думку; складати план тексту; запам’ятовувати 
зміст тексту й переказувати його з опорою на план тощо.зміст тексту й переказувати його з опорою на план тощо.

Навичку зв’язного переказу зручно розвивати не лише на Навичку зв’язного переказу зручно розвивати не лише на 
навчальному матеріалі: можна попросити дитину розповісти навчальному матеріалі: можна попросити дитину розповісти 
зміст прочитаної книги, побаченого кінофільму, описати події зміст прочитаної книги, побаченого кінофільму, описати події 
минулого дня тощо.минулого дня тощо.

Із метою підвищення психологічної грамотності батьків Із метою підвищення психологічної грамотності батьків 
і надання їм необхідних орієнтирів для занять із дітьми педагог і надання їм необхідних орієнтирів для занять із дітьми педагог 
може познайомити їх із прийомом виділення смислових опор. може познайомити їх із прийомом виділення смислових опор. 
До четвертого класу в більшості школярів намічається дифе-До четвертого класу в більшості школярів намічається дифе-
ренціація навчальних інтересів, складається різне ставлення до ренціація навчальних інтересів, складається різне ставлення до 
навчальних предметів: одні дисципліни подобаються більше, ін-навчальних предметів: одні дисципліни подобаються більше, ін-
ші — менше.ші — менше.
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Перевага тих або інших навчальних предметів багато в чому Перевага тих або інших навчальних предметів багато в чому 
пов’язана з індивідуальними схильностями та здібностями ди-пов’язана з індивідуальними схильностями та здібностями ди-
тини: комусь подобається математика, у когось яскраво прояв-тини: комусь подобається математика, у когось яскраво прояв-
ляються лінгвістичні здібності тощо.ляються лінгвістичні здібності тощо.

А якщо в дитини не проявляється жодних особливих пере-А якщо в дитини не проявляється жодних особливих пере-
ваг та інтересів? Психологічні дослідження показують, що ді-ваг та інтересів? Психологічні дослідження показують, що ді-
тей, не здатних ні до чого, немає. Навіть якщо школяр не ви-тей, не здатних ні до чого, немає. Навіть якщо школяр не ви-
діляється своїми навчальними успіхами й, на перший погляд, діляється своїми навчальними успіхами й, на перший погляд, 
однаково байдуже ставиться до всіх предметів, він неодмінно однаково байдуже ставиться до всіх предметів, він неодмінно 
має схильність до кращого засвоєння навчального матеріалу має схильність до кращого засвоєння навчального матеріалу 
того або іншого змісту. Саме такі схильності, які вказують на того або іншого змісту. Саме такі схильності, які вказують на 
сильніші сторони розвитку дитини, й потрібно підтримувати.сильніші сторони розвитку дитини, й потрібно підтримувати.

Не слід також забувати про те, що життя дітей не обмежу-Не слід також забувати про те, що життя дітей не обмежу-
ється стінами школи. Поза нею дитина може бути занурена ється стінами школи. Поза нею дитина може бути занурена 
в такі заняття, які дозволять їй проявити свою вправність, до-в такі заняття, які дозволять їй проявити свою вправність, до-
сягти успіху, стати впевненою в собі.сягти успіху, стати впевненою в собі.

ТЕСТ «НЕ ПРОҐАВ ВУНДЕРКІНДА»

Кожна дитина має свої, лише їй притаманні риси, які роз-Кожна дитина має свої, лише їй притаманні риси, які роз-
пізнаються в ранньому віці, тому обов’язок батьків — виявити пізнаються в ранньому віці, тому обов’язок батьків — виявити 
та розвинути приховані здібності й задатки. У цьому може до-та розвинути приховані здібності й задатки. У цьому може до-
помогти такий тест:помогти такий тест:

1. Ваша дитина навчилася рано, до шестирічного віку, читати:1. Ваша дитина навчилася рано, до шестирічного віку, читати:
самостійно — 7 балів;самостійно — 7 балів;• • 
із чиєюсь допомогою — 5 балів.із чиєюсь допомогою — 5 балів.• • 

2. Читає багато книг, причому досить швидко — 2 бали.2. Читає багато книг, причому досить швидко — 2 бали.

3. Сама або із чиєюсь допомогою зацікавилася словниками 3. Сама або із чиєюсь допомогою зацікавилася словниками 
та енциклопедіями — 2 бали.та енциклопедіями — 2 бали.

4. Легко навчилася читати, але має труднощі під час чи-4. Легко навчилася читати, але має труднощі під час чи-
тання — 1 бал.тання — 1 бал.

5. Виконує уроки, як правило, за зачиненими дверима, 5. Виконує уроки, як правило, за зачиненими дверима, 
а друзів має старших за себе — 2 бали.а друзів має старших за себе — 2 бали.

6. Розмовляє зі старшими як рівний із рівним — 2 бали.6. Розмовляє зі старшими як рівний із рівним — 2 бали.

7. Ставить багато різних складних запитань, інколи заганя-7. Ставить багато різних складних запитань, інколи заганя-
ючи дорослих у глухий кут — 2 бали.ючи дорослих у глухий кут — 2 бали.
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8. Має готові відповіді навіть на несподівані запитання — 8. Має готові відповіді навіть на несподівані запитання — 
1 бал.1 бал.

9. Іноді неуважна, але завжди вміє робити цікаві повідом-9. Іноді неуважна, але завжди вміє робити цікаві повідом-
лення (скажімо, після перегляду кінофільму, телепереда-лення (скажімо, після перегляду кінофільму, телепереда-
чі чи спостереження за чим-небудь) — 2 бали.чі чи спостереження за чим-небудь) — 2 бали.

10. Охоче вступає в бесіду про навколишній світ, дає власну 10. Охоче вступає в бесіду про навколишній світ, дає власну 
оцінку суспільним явищам — 1 бал.оцінку суспільним явищам — 1 бал.

11. Одноманітні справи (миття посуду, легкі навчальні впра-11. Одноманітні справи (миття посуду, легкі навчальні впра-
ви, які не потребують особливих зусиль) викликають ви, які не потребують особливих зусиль) викликають 
у неї нудьгу — 1 бал.у неї нудьгу — 1 бал.

12. Чутлива до несправедливості, навіть якщо це не стосу-12. Чутлива до несправедливості, навіть якщо це не стосу-
ється її особисто,— 2 бали.ється її особисто,— 2 бали.

13. Має багатий словниковий запас і вміло застосовує під 13. Має багатий словниковий запас і вміло застосовує під 
час спілкування різні терміни — 2 бали.час спілкування різні терміни — 2 бали.

14. Любить складні ігри (шахи тощо), які вимагають кміт-14. Любить складні ігри (шахи тощо), які вимагають кміт-
ливості,— 1 бал.ливості,— 1 бал.

15. У ранньому віці цікавилася тим, що вивчають старшо-15. У ранньому віці цікавилася тим, що вивчають старшо-
класники,— 1 бал.класники,— 1 бал.

16. Любить різні заняття, причому прагне робити все само-16. Любить різні заняття, причому прагне робити все само-
стійно — 2 бали.стійно — 2 бали.

17. Її цікавить Всесвіт, вона захоплюється питаннями дав-17. Її цікавить Всесвіт, вона захоплюється питаннями дав-
ньої історії — 2 бали.ньої історії — 2 бали.

18. У школі навчається без особливих зусиль, швидко сприй-18. У школі навчається без особливих зусиль, швидко сприй-
має матеріал і має власну думку з багатьох питань — має матеріал і має власну думку з багатьох питань — 
2 бали.2 бали.

19. Має розвинуте почуття сприймання музики, образотвор-19. Має розвинуте почуття сприймання музики, образотвор-
чого мистецтва, навколишнього світу і в усьому знахо-чого мистецтва, навколишнього світу і в усьому знахо-
дить гармонію — 2 бали.дить гармонію — 2 бали.

Ось і весь тест вашого «вундеркінда», якщо він таким є. Ось і весь тест вашого «вундеркінда», якщо він таким є. 
А це залежить від того, скільки балів він отримає під час під-А це залежить від того, скільки балів він отримає під час під-
рахунку. Потрібно врахувати, що об’єктивність тестування зале-рахунку. Потрібно врахувати, що об’єктивність тестування зале-
жить від чітких відповідей на запитання.жить від чітких відповідей на запитання.
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Якщо ви набрали від 10 до 13 балів — це свідчить про те, Якщо ви набрали від 10 до 13 балів — це свідчить про те, 
що ваша дитина має певні здібності, а тому вам необхідно по-що ваша дитина має певні здібності, а тому вам необхідно по-
турбуватися про те, щоб організувати її навчання та спрямову-турбуватися про те, щоб організувати її навчання та спрямову-
вати розвиток її здібностей.вати розвиток її здібностей.

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ

У четвертому класі навчається 24 учні. Серед них декілька У четвертому класі навчається 24 учні. Серед них декілька 
хлопчиків і дівчаток дуже швидко й безпомилково розв’язували хлопчиків і дівчаток дуже швидко й безпомилково розв’язували 
задачі. Гордістю вчительки був Михайлик Н.— талановитий задачі. Гордістю вчительки був Михайлик Н.— талановитий 
хлопчик. Йому не потрібно було навіть записувати умову зада-хлопчик. Йому не потрібно було навіть записувати умову зада-
чі: прослухавши, він швидко її розв’язував, усно виконуючи всі чі: прослухавши, він швидко її розв’язував, усно виконуючи всі 
розрахунки. Безумовно, Михайлик отримував тільки відмінні розрахунки. Безумовно, Михайлик отримував тільки відмінні 
оцінки. Похвалу, захоплення товаришів і вчительки за блискуче оцінки. Похвалу, захоплення товаришів і вчительки за блискуче 
розв’язування задач — усе це Михайлик сприймав як належне.розв’язування задач — усе це Михайлик сприймав як належне.

Був у класі й інший учень — Миколка П. Він добре Був у класі й інший учень — Миколка П. Він добре 
розв’язував задачі, але працював повільно. Іноді отримував чет-розв’язував задачі, але працював повільно. Іноді отримував чет-
вірки, але в більшості випадків учителька ставила хлопчику вірки, але в більшості випадків учителька ставила хлопчику 
трійки — дуже вже він повільно працював.трійки — дуже вже він повільно працював.

Проте одного разу трапилось несподіване. Учителька про-Проте одного разу трапилось несподіване. Учителька про-
диктувала умову складної задачі й викликала до дошки Ми-диктувала умову складної задачі й викликала до дошки Ми-
колку. Хлопчик, не поспішаючи, чудово пояснив умову задачі колку. Хлопчик, не поспішаючи, чудово пояснив умову задачі 
й розв’язав її, виконавши всі розрахунки усно. Клас слухав, за-й розв’язав її, виконавши всі розрахунки усно. Клас слухав, за-
тамувавши подих. Уперше за чотири роки навчання вчителька тамувавши подих. Уперше за чотири роки навчання вчителька 
поставила Миколці п’ятірку.поставила Миколці п’ятірку.

Раптом у класі почувся плач. Учні здивувалися: схилившись Раптом у класі почувся плач. Учні здивувалися: схилившись 
на парту, плакав Михайлик. Учителька зрозуміла, що коїлося на парту, плакав Михайлик. Учителька зрозуміла, що коїлося 
цієї миті в дитячій душі: її розривала, мучила заздрість. Хлоп-цієї миті в дитячій душі: її розривала, мучила заздрість. Хлоп-
чик не міг змиритися з тим, що тепер не тільки він відмінник чик не міг змиритися з тим, що тепер не тільки він відмінник 
із математики.із математики.

1. Як ви вважаєте, звідки «заповзло» це страшне зло в ди-1. Як ви вважаєте, звідки «заповзло» це страшне зло в ди-
тяче серце?тяче серце?

2. Де ж ховається небезпека, від якої слід оберігати дитячу 2. Де ж ховається небезпека, від якої слід оберігати дитячу 
душу?душу?
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Звідки ж потрапляє зло в душу дитини? Від чого її потріб-Звідки ж потрапляє зло в душу дитини? Від чого її потріб-
но берегти?но берегти?

У ч и т е лУ ч и т е л ь. Дійсно, якщо на плодоносній землі не культиву-ь. Дійсно, якщо на плодоносній землі не культиву-
ється виноград, якщо земля не зрошена потом, то на ній виростає ється виноград, якщо земля не зрошена потом, то на ній виростає 
чортополох, хоча чортополох ніхто й не сіє. Так і з людською чортополох, хоча чортополох ніхто й не сіє. Так і з людською 
душею: у дитинстві її потрібно оберігати від зла утвердженням душею: у дитинстві її потрібно оберігати від зла утвердженням 
добра. Отож, шановні батьки, ви повинні дотримуватись одно-добра. Отож, шановні батьки, ви повинні дотримуватись одно-
го принципу: постійно оберігати чистоту душі дитини, щоб на го принципу: постійно оберігати чистоту душі дитини, щоб на 
плодоносний ґрунт не потрапила жодна насінина зла.плодоносний ґрунт не потрапила жодна насінина зла.

Так, душу дитини потрібно берегти від душевної порожнечі, Так, душу дитини потрібно берегти від душевної порожнечі, 
від такого стану, коли в людини немає нічого за душею, нічого від такого стану, коли в людини немає нічого за душею, нічого 
святого. Порожнеча душі — це найстрашніше зло. Людина з по-святого. Порожнеча душі — це найстрашніше зло. Людина з по-
рожньою душею позбавлена дорогоцінного щастя — творити до-рожньою душею позбавлена дорогоцінного щастя — творити до-
бро й протиставляти сили своєї душі злу.бро й протиставляти сили своєї душі злу.

Шановні батьки! Берегти душу дитини — це значить дбати Шановні батьки! Берегти душу дитини — це значить дбати 
про те, щоб у її душі міцно утвердились ті святині, які були б про те, щоб у її душі міцно утвердились ті святині, які були б 
для дитини такими ж дорогими, як власне життя, як честь і со-для дитини такими ж дорогими, як власне життя, як честь і со-
вість, щастя та ласка сім’ї. Святинями, які потрібно утверджува-вість, щастя та ласка сім’ї. Святинями, які потрібно утверджува-
ти в душі дитини, щоб берегти її чистоту, є:ти в душі дитини, щоб берегти її чистоту, є:

— віра в добро, віра в те, що людина — творець добра не — віра в добро, віра в те, що людина — творець добра не 
тільки для себе особисто, а й для інших людей;тільки для себе особисто, а й для інших людей;

— віра у велику, чудодійну силу праці, в те, що працею лю-— віра у велику, чудодійну силу праці, в те, що працею лю-
дина створює свою власну красу;дина створює свою власну красу;

— віра в самого себе, уміння бачити в собі добро й розум, — віра в самого себе, уміння бачити в собі добро й розум, 
здатність переживати почуття гордості за самого себе;здатність переживати почуття гордості за самого себе;

— здатність відчувати себе не маленькою порошинкою — здатність відчувати себе не маленькою порошинкою 
в круговерті долі, а великою творчою силою.в круговерті долі, а великою творчою силою.

Запам’ятайте! Щоб у душі дитини не поселилося зло, вона Запам’ятайте! Щоб у душі дитини не поселилося зло, вона 
повинна утверджувати добро — своєю поведінкою, вчинками.повинна утверджувати добро — своєю поведінкою, вчинками.

Підсумок зборів

Батьки мають допомогти дитині відкрити її життєве по-Батьки мають допомогти дитині відкрити її життєве по-
кликання, реалізувати себе як особистість. Вони повинні бути кликання, реалізувати себе як особистість. Вони повинні бути 
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терплячими, безмежно вірити в дитину, і тоді дитина виросте терплячими, безмежно вірити в дитину, і тоді дитина виросте 
чудовою творчою людиною.чудовою творчою людиною.

2 ВАРІАНТ

Хід зборів

Бесіда вчителя

Шановні батьки!Шановні батьки!
Шкільна успішність — це тема, яка зазвичай тримає батьків Шкільна успішність — це тема, яка зазвичай тримає батьків 

у напрузі й змушує здригатися під час кожного невдалого по-у напрузі й змушує здригатися під час кожного невдалого по-
вороту. Якщо дитина — не перший учень у класі, це ще мож-вороту. Якщо дитина — не перший учень у класі, це ще мож-
на пережити, але якщо вона навчається слабко, на трійки, які на пережити, але якщо вона навчається слабко, на трійки, які 
в будь-який момент можуть перетворитися на двійки, то це вже в будь-який момент можуть перетворитися на двійки, то це вже 
трагедія. І тоді батьки впадають у відчай, не знаходячи собі міс-трагедія. І тоді батьки впадають у відчай, не знаходячи собі міс-
ця й страждаючи питаннями: «Як це сталося?», «Чому?», «Де ця й страждаючи питаннями: «Як це сталося?», «Чому?», «Де 
й коли не додивилися?».й коли не додивилися?».

Зазвичай у таких випадках батьки починають «тероризува-Зазвичай у таких випадках батьки починають «тероризува-
ти» дитину: ставлять у приклад успішних однокласників, при-ти» дитину: ставлять у приклад успішних однокласників, при-
мушують сидіти за підручниками до глибокої ночі, карають мушують сидіти за підручниками до глибокої ночі, карають 
і вводять усілякі заборони. Так і хочеться крикнути: «Не пані-і вводять усілякі заборони. Так і хочеться крикнути: «Не пані-
куйте! Не перетворюйте своє життя й життя дитини на домаш-куйте! Не перетворюйте своє життя й життя дитини на домаш-
нє пекло!». Тим більше, що ситуацію можна змінити без сварок, нє пекло!». Тим більше, що ситуацію можна змінити без сварок, 
конфліктів і потрясінь. Головне — спробувати зрозуміти дитину конфліктів і потрясінь. Головне — спробувати зрозуміти дитину 
та запастися терпінням.та запастися терпінням.

ШУКАЄМО ПРИЧИНУ НЕВДАЧ

Якщо ви вже вирішили допомогти синові чи доньці «під-Якщо ви вже вирішили допомогти синові чи доньці «під-
тягти» навчання, перш за все, відмовтеся від будь-якого тиску. тягти» навчання, перш за все, відмовтеся від будь-якого тиску. 
Дитині й без того непросто: адже вона чудово усвідомлює, що Дитині й без того непросто: адже вона чудово усвідомлює, що 
не виправдовує ваших очікувань, і переживає із цього приводу, не виправдовує ваших очікувань, і переживає із цього приводу, 
навіть якщо демонструє показну байдужість або навіть зневагу навіть якщо демонструє показну байдужість або навіть зневагу 
до шкільних справ. Більше того, низька успішність у навчанні до шкільних справ. Більше того, низька успішність у навчанні 
— це ще часто й удар по впевненості дитини в собі. Особливо — це ще часто й удар по впевненості дитини в собі. Особливо 
в початковій школі, коли навчанню вона надає найбільшого зна-в початковій школі, коли навчанню вона надає найбільшого зна-
чення. І коли в неї щось не виходить або виходить погано, вона чення. І коли в неї щось не виходить або виходить погано, вона 
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починає злитися на себе. А далі все починає зростати, наче груд-починає злитися на себе. А далі все починає зростати, наче груд-
ка снігу: самооцінка знижується, дитина перестає вірити в себе ка снігу: самооцінка знижується, дитина перестає вірити в себе 
та свої сили й не хоче докладати зусиль, вважаючи їх марними. та свої сили й не хоче докладати зусиль, вважаючи їх марними. 
А проблеми з навчанням усе зростають і зростають, і дитина А проблеми з навчанням усе зростають і зростають, і дитина 
розуміє, що впоратися з ними неможливо. Легше сховатися, розуміє, що впоратися з ними неможливо. Легше сховатися, 
відмовитися від боротьби, вдати, що її це не цікавить.відмовитися від боротьби, вдати, що її це не цікавить.

Для того щоб допомогти зневіреному хлопчикові або дів-Для того щоб допомогти зневіреному хлопчикові або дів-
чинці, яка впала в депресію, вийти з такої ситуації, слід, перш чинці, яка впала в депресію, вийти з такої ситуації, слід, перш 
за все, зрозуміти причину, яка заважає добре вчитися.за все, зрозуміти причину, яка заважає добре вчитися.

У початковій школі їх може бути п’ять.У початковій школі їх може бути п’ять.

1. У дитини недостатньо розвинені мислення, увага та 1. У дитини недостатньо розвинені мислення, увага та 
пам’ять, і їй складно засвоювати матеріал у належному пам’ять, і їй складно засвоювати матеріал у належному 
темпі й обсязі.темпі й обсязі.

Що робити?Що робити?
— Знайти гарного вчителя, який зможе допомогти — Знайти гарного вчителя, який зможе допомогти 

учневі «підтягтись», більше спілкуватися з дитиною, до-учневі «підтягтись», більше спілкуватися з дитиною, до-
помагати виконувати домашні завдання (саме допомага-помагати виконувати домашні завдання (саме допомага-
ти, а не робити їх за дитину), регулярно грати в цікаві ти, а не робити їх за дитину), регулярно грати в цікаві 
ігри на розвиток логічного мислення та пам’яті.ігри на розвиток логічного мислення та пам’яті.

2. Дитина була добре підготовлена до школи й на пер-2. Дитина була добре підготовлена до школи й на пер-
ших порах їй усе давалося легко, вільно, граючи. Вона ших порах їй усе давалося легко, вільно, граючи. Вона 
не обтяжувала себе, поки в якийсь момент не втратила не обтяжувала себе, поки в якийсь момент не втратила 
контроль над ситуацією, виявившись непідготовленою контроль над ситуацією, виявившись непідготовленою 
до сприйняття нового, більш складного матеріалу.до сприйняття нового, більш складного матеріалу.

Що робити?Що робити?
— Допоможіть дитині усвідомити, що не все в жит-— Допоможіть дитині усвідомити, що не все в жит-

ті дається так легко, як вона звикла. Відрегулюйте її ре-ті дається так легко, як вона звикла. Відрегулюйте її ре-
жим, а потім виділіть для уроків достатньо часу.жим, а потім виділіть для уроків достатньо часу.

3. Школа, у якій навчається дитина, працює за занадто 3. Школа, у якій навчається дитина, працює за занадто 
складними для неї програмами (це може стосуватися складними для неї програмами (це може стосуватися 
спеціалізованих ліцеїв, особливих шкіл).спеціалізованих ліцеїв, особливих шкіл).

Що робити?Що робити?
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— Шукайте іншу школу. Здоров’я — і психологічне, — Шукайте іншу школу. Здоров’я — і психологічне, 
і фізичне — дорожче за відмінне знання формул. А не-і фізичне — дорожче за відмінне знання формул. А не-
обхідні для майбутньої кар’єри знання дитина все одно обхідні для майбутньої кар’єри знання дитина все одно 
отримає, можливо, з вашою допомогою.отримає, можливо, з вашою допомогою.

4. Амбіції батьків занадто високі: дитина повинна бути від-4. Амбіції батьків занадто високі: дитина повинна бути від-
мінником — і крапка, у крайньому разі хорошистом.мінником — і крапка, у крайньому разі хорошистом.

Що робити?Що робити?
— Попрацювати над собою. Спробувати зрозуміти, — Попрацювати над собою. Спробувати зрозуміти, 

чому для вас так важить успішність? Як це пов’язано чому для вас так важить успішність? Як це пов’язано 
з вашими особистими життєвими успіхами та поразками?з вашими особистими життєвими успіхами та поразками?

5. Дитина довго хворіла, багато пропустила, відстала від 5. Дитина довго хворіла, багато пропустила, відстала від 
програми й ніяк не може надолужити пропущене.програми й ніяк не може надолужити пропущене.

Що робити?Що робити?
— Взяти додаткові уроки та розслабитися щодо — Взяти додаткові уроки та розслабитися щодо 

успішності. Одужає — і наздожене.успішності. Одужає — і наздожене.

«ТИ ОБОВ’ЯЗКОВО ВПОРАЄШСЯ!»

Батькам важливо розуміти, що дитина не повинна відпові-Батькам важливо розуміти, що дитина не повинна відпові-
дати їхнім амбіціям і вважати себе невдахою, якщо вона погано дати їхнім амбіціям і вважати себе невдахою, якщо вона погано 
вчиться. Головне — дати дитині зрозуміти, що любов до неї без-вчиться. Головне — дати дитині зрозуміти, що любов до неї без-
перечна й аж ніяк не залежить від шкільних оцінок. Приймайте перечна й аж ніяк не залежить від шкільних оцінок. Приймайте 
дитину як самостійну особистість, поки ще тендітну. Вона по-дитину як самостійну особистість, поки ще тендітну. Вона по-
требує підтримки, розуміння, заохочення та довірчих стосунків. требує підтримки, розуміння, заохочення та довірчих стосунків. 
І обов’язково вселяйте в неї впевненість у власних силах. Як І обов’язково вселяйте в неї впевненість у власних силах. Як 
саме це можна робити?саме це можна робити?

Якомога частіше повторюйте своєму школяреві (школярці), Якомога частіше повторюйте своєму школяреві (школярці), 
що він (вона) неодмінно впорається, що в нього (у неї) все ви-що він (вона) неодмінно впорається, що в нього (у неї) все ви-
йде. І орієнтуйтеся не на результат, а на ті зусилля, яких докла-йде. І орієнтуйтеся не на результат, а на ті зусилля, яких докла-
дає дитина. Наприклад, не може опанувати тему чи не виходить дає дитина. Наприклад, не може опанувати тему чи не виходить 
якесь завдання, але ви бачите, що вона старається? Підтримай-якесь завдання, але ви бачите, що вона старається? Підтримай-
те її. Покажіть, що ви довіряєте їй, вірите в неї. І тоді поступо-те її. Покажіть, що ви довіряєте їй, вірите в неї. І тоді поступо-
во вона почне долати ті труднощі, які раніше здавалися їй не во вона почне долати ті труднощі, які раніше здавалися їй не 
під силу. А якщо дитина буде вислуховувати лише догани, не під силу. А якщо дитина буде вислуховувати лише догани, не 
відчуваючи жодної підтримки, то, найімовірніше, її інтерес до відчуваючи жодної підтримки, то, найімовірніше, її інтерес до 
навчання буде втрачатися, а успішність — падати.навчання буде втрачатися, а успішність — падати.
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Це стосується не тільки молодших школярів, але й підлітків. Це стосується не тільки молодших школярів, але й підлітків. 
У середній школі багато дітей починають недбало ставитися до У середній школі багато дітей починають недбало ставитися до 
навчання ще й тому, що переключаються цілком і повністю на навчання ще й тому, що переключаються цілком і повністю на 
спілкування з однолітками. Спроба зрозуміти себе й своє міс-спілкування з однолітками. Спроба зрозуміти себе й своє міс-
це в житті, прагнення навчитися будувати стосунки з іншими це в житті, прагнення навчитися будувати стосунки з іншими 
людьми стають головним завданням для підлітка, усе інше вони людьми стають головним завданням для підлітка, усе інше вони 
часто ігнорують. Про це писала ще Марія Монтессорі. І якщо часто ігнорують. Про це писала ще Марія Монтессорі. І якщо 
в нього склалися довірчі стосунки з батьками, то вони зможуть в нього склалися довірчі стосунки з батьками, то вони зможуть 
зрозуміти одне одного і знайти компроміси. А батькам не буде зрозуміти одне одного і знайти компроміси. А батькам не буде 
складно переконати свою дитину в тому, що вчитися все-таки складно переконати свою дитину в тому, що вчитися все-таки 
треба.треба.

Гра фантазії — на користь справі.

А ще батьки можуть зробити те, на що багато шкіл сьогодні А ще батьки можуть зробити те, на що багато шкіл сьогодні 
просто не звертають уваги: по-справжньому зацікавити дитину просто не звертають уваги: по-справжньому зацікавити дитину 
предметом. Усім відомо, що будь-яка шкільна наука найчастіше предметом. Усім відомо, що будь-яка шкільна наука найчастіше 
відірвана від життя. Вивчив тему, відповів, якщо запитають, на-відірвана від життя. Вивчив тему, відповів, якщо запитають, на-
писав контрольну — і за якийсь час забув. Добре ще, якщо тема писав контрольну — і за якийсь час забув. Добре ще, якщо тема 
більш-менш цікава, а якщо нудна або занадто складна, тоді від більш-менш цікава, а якщо нудна або занадто складна, тоді від 
неї тільки одні неприємності!неї тільки одні неприємності!

Тим часом будь-яка тема може бути цікавою та корисною, Тим часом будь-яка тема може бути цікавою та корисною, 
якщо вона пов’язана з життям і якщо дитині зрозуміло, як во-якщо вона пов’язана з життям і якщо дитині зрозуміло, як во-
на може використати отримані знання на практиці. Є школи, на може використати отримані знання на практиці. Є школи, 
у яких це давно зрозуміли й викладають усі предмети саме так. у яких це давно зрозуміли й викладають усі предмети саме так. 
Однак тим, кому не пощастило навчатися в таких школах, мо-Однак тим, кому не пощастило навчатися в таких школах, мо-
жуть допомогти батьки. Так, математика стане більш захоплю-жуть допомогти батьки. Так, математика стане більш захоплю-
ючою та цікавою, якщо дитина буде залучена, наприклад, до ючою та цікавою, якщо дитина буде залучена, наприклад, до 
складання й розподілу сімейного бюджету.складання й розподілу сімейного бюджету.

Вирушаючи у відпустку за кордон, домовтеся, що дити-Вирушаючи у відпустку за кордон, домовтеся, що дити-
на буде головним експертом по тій країні, куди ви збираєте-на буде головним експертом по тій країні, куди ви збираєте-
ся поїхати. А отже, їй необхідно заздалегідь з’ясувати, який ся поїхати. А отже, їй необхідно заздалегідь з’ясувати, який 
там клімат і ландшафт, що являють собою флора та фауна, до там клімат і ландшафт, що являють собою флора та фауна, до 
складу якої держави входила ця країна в стародавні часи й що складу якої держави входила ця країна в стародавні часи й що 
відбувається там зараз, яка її культура та традиції, тощо. Це відбувається там зараз, яка її культура та традиції, тощо. Це 
вже історія з географією. Ну, а вже скільки корисних і важли-вже історія з географією. Ну, а вже скільки корисних і важли-
вих знань і навичок з біології може отримати дитина з вашою вих знань і навичок з біології може отримати дитина з вашою 
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допомогою, відпочиваючи влітку на дачі! Покладіться на свою допомогою, відпочиваючи влітку на дачі! Покладіться на свою 
фантазію і намагайтеся використовувати будь-яку можливість, фантазію і намагайтеся використовувати будь-яку можливість, 
аби показати дитині, що знання можуть і повинні бути корис-аби показати дитині, що знання можуть і повинні бути корис-
ними.ними.

3 ВАРІАНТ

Хід зборів

Бесіда вчителя

Шановні батьки!Шановні батьки!
Розгляньмо питання, як виховувати в учнів початкової шко-Розгляньмо питання, як виховувати в учнів початкової шко-

ли відповідальне ставлення до навчальної праці.ли відповідальне ставлення до навчальної праці.
На виховання творчої особистості школяра, відповідально-На виховання творчої особистості школяра, відповідально-

го й свідомого громадянина, спрямоване особистісно зорієнто-го й свідомого громадянина, спрямоване особистісно зорієнто-
ване педагогічне спілкування. Відповідальність як інтегральна ване педагогічне спілкування. Відповідальність як інтегральна 
якість особистості молодшого школяра формується в процесі якість особистості молодшого школяра формується в процесі 
навчання, родинного спілкування, співпраці вчителів, батьків, навчання, родинного спілкування, співпраці вчителів, батьків, 
у результаті інтеріоризації соціальних цінностей, норм і правил. у результаті інтеріоризації соціальних цінностей, норм і правил. 
Спробуймо визначити деякі поняття.Спробуймо визначити деякі поняття.

Мораль — це система вимог до поведінки людини в суспіль- — це система вимог до поведінки людини в суспіль-
стві, що виступають як виявлення добра, обов’язку, справедли-стві, що виступають як виявлення добра, обов’язку, справедли-
вості та виконання яких забезпечується силою традиції, совісті вості та виконання яких забезпечується силою традиції, совісті 
й громадською думкою.й громадською думкою.

Моральне виховання — це один із найважливіших видів ви- — це один із найважливіших видів ви-
ховання; цілеспрямований свідомий вплив на особистість люди-ховання; цілеспрямований свідомий вплив на особистість люди-
ни з метою прищеплення їй належних норм і правил поведінки, ни з метою прищеплення їй належних норм і правил поведінки, 
моральних переконань, почуттів; це діяльність школи та сім’ї, моральних переконань, почуттів; це діяльність школи та сім’ї, 
яка спрямована на формування стійких моральних якостей, по-яка спрямована на формування стійких моральних якостей, по-
треб, почуттів, навичок, звичок тощо.треб, почуттів, навичок, звичок тощо.

Вступ дитини до школи — це переломний етап в її житті, Вступ дитини до школи — це переломний етап в її житті, 
наслідком якого є формування зовсім нових, невідомих досі наслідком якого є формування зовсім нових, невідомих досі 
стосунків: інше середовище та спілкування, нові справи й друзі стосунків: інше середовище та спілкування, нові справи й друзі 
тощо. Молодший шкільний вік характеризується певними особ-тощо. Молодший шкільний вік характеризується певними особ-
ливостями щодо виховання моральної свідомості. Діти цього ливостями щодо виховання моральної свідомості. Діти цього 
віку надто імпульсивні, вони схильні діяти миттєво, не обмір-віку надто імпульсивні, вони схильні діяти миттєво, не обмір-
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