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Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації

єдності ці особливості завжди формують високі патріотичні почуття, гордість за культурну 
спадщину минулих поколінь, оптимістичне ставлення до життя [7].

Отже, завдання педагога полягає у розвитку художнього потенціалу вихованців на 
кожному занятті. Вихователь повинен сприяти пробудженню інтересу до пізнання, розвивати 
вміння та навички самостійно працювати, відповідально ставитися до виконання завдань.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

У статті проаналізовано теоретичні засади формування готовності майбутніх 
дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку, соціально-економічні та 
педагогічні проблеми сім ’ї, зміст діяльності педагога з батьками дітей раннього віку, 
структуру консультативного процесу, особливості просвітницько-консультативної діяльності 
з батьками дітей раннього віку, сутність поняття «готовність майбутнього дошкільного 
педагога до роботи з батьками дітей раннього віку».

Ключoвi слoвa: готовність майбутнього дошкільного педагога до роботи з батьками 
дітей раннього віку, соціально-економічні та педагогічні проблеми сім ’ї, функції вихователя в 
роботі з батьками дітей раннього віку, структура консультативного процесу з батьками 
дітей раннього віку, компоненти педагогічної культури батьків.

The article analyzes the theoretical principles ofform ing the readiness offuture preschool teachers 
fo r work with parents o f young children, socio-economic and pedagogical problems o f the family, the 
content o f the activity o f the teacher with parents o f young children. The children o f early childhood, the 
structure o f the consultative process, the components o f the pedagogical culture o f parents, the features 
o f educational and advisory activity with the parents o f young children, the features o f educational and 
advisory action the essence o f the concept o f "readiness o f the future educator to work with parents o f 
young children ”.

Key words: readiness o f the future educator to work with parents o f young children, socio
economic and pedagogical problems o f the family, functions o f the educator in working with parents o f 
young children, the structure o f the consultative process with parents o f young children, components o f 
pedagogical culture.
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Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації

Підготовка педагогічних працівників нової генерації, створення умов для становлення і 
розвитку сучасних моделей безперервного професійного та особистішого розвитку педагогів є 
основою розвитку педагогічної освіти, упровадження Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», -  зазначено в 
Концепції розвитку педагогічної освіти [5, с. 5]. Водночас відбувається реформування і в системі 
дошкільної освіти.

Виховання і розвиток дітей раннього віку потребують тісної взаємодії педагогів з батьками 
вихованців. Науковці визначають низку труднощів щодо виховання дитини в сім’ї у контексті 
сучасних соціально-економічних процесів, зокрема: недооцінювання важливості періоду 
раннього дитинства для формування особистості (швидких темпів фізичного, психічного та 
розумового розвитку, що вимагає створення сприятливого морально-психологічного клімату, 
відповідних матеріально-побутових умов і медико-гігієнічного догляду, врахування вікових та 
індивідуальних особливостей дитини, потреби в любові та опіці); відсутність у батьків знань, 
умінь і навичок для виховання та розвитку дитини; неспроможність дотичного орієнтування в 
інформаційному полі вітчизняних і зарубіжних здобутків про розвиток дітей до трьох років [3].

Вищевикладені труднощі передбачають переорієнтування пріоритетів у вихованні дітей 
раннього віку в тісній взаємодії з батьками вихованців. Першочергового значення набуває 
професійна підготовка педагогічних кадрів у закладах вищої освіти й усунення суперечностей 
між: метою та завданнями просвітницько-консультативної роботи вихователів як основного 
виду професійної діяльності й відсутністю позитивної мотивації майбутніх педагогів до 
взаємодії з батьками дітей раннього віку; спонтанними поведінковими діями студентів та 
своєрідним статусом «морального взірця» педагога; потребою оновлення змісту навчальних 
дисциплін щодо актуальних проблем сім’ї й раннього дитинства та недостатнім науково- 
методичним забезпеченням їхнього викладання у закладах вищої освіти; ускладненнями 
професійно-педагогічної діяльності в роботі із сучасною сім’єю і формуванням умінь взаємодії 
майбутніх вихователів з батьками дітей раннього віку [3, с. 4].

Актуальність досліджуваної проблеми, її теоретична та практична значущість для потреб 
сім’ї та дитини зумовили вибір теми дослідження «Фopмувaння гoтoвнoстi мaйбутнiх 
дoшк•iльних пeдaгoгiв дo poбoти з бaтькaми дітєй paнньoгo віку».

Теоретичною основою дослідження є праці, присвячені питанням удосконалення підготовки 
майбутніх педагогів до роботи з батьками (А. Макаренка, С. Русової, В. Сухомлинського, 
К. Ушинського), підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої освіти (О. Абдуліної, 
П. Гусака, I. Зязюна, А. Капської, В. Кравця, Н. Лисенко, М. Машовець, Л. Пєхоти, В. Поліщук, 
Л. Романишиної, В. Семиченко, В. Сластьоніна, В. Чайки та ін.), взаємодії батьків і педагогів та 
особливостей виховання й розвитку дітей раннього віку в умовах сім’ї (Н. Аванесової,
A. Аксаріної, М. Лісіної, Г. Ляміної, Л. Павлової, С. Попової, О. Проскури, О. Фонарьової та ін.), 
фахівців з професійної підготовки майбутніх педагогів (А. Капської, Л. Коломенського, 
О. Пєхоти, П. Подкасистого, М. Портнова, П. Решетникова, В. Семиченко, Р. Скульського,
B. Сластенина, А. Старєвої та ін.).

У процесі визначення теоретичних засад формування готовності майбутніх дошкільних 
педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку проаналізовано проблему готовності батьків 
до виховання дітей раннього віку в сучасній педагогічній теорії і практиці, законодавчо- 
нормативне забезпечення просвітницько-консультативної діяльності педагога, стан 
дослідженості проблеми формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з 
батьками дітей раннього віку в психолого-педагогічній літературі.

У результаті аналізу теоретичних основ проблеми підготовки майбутніх дошкільних 
педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку з’ясовано, що на сучасному етапі 
нагромаджено певні здобутки у вихованні та розвитку дітей з раннього віку. Результати 
вивчення наукової літератури свідчать про важливість зазначеного вікового періоду у 
формуванні та розвитку майбутньої особистості та ролі батьків, сім’ї у цьому процесі.

Існує пряма залежність між основними потребами дітей раннього віку та виконанням 
батьками функцій сім’ї. Відсутність у сімейному середовищі сприятливого морально-
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психологічного клімату, відповідних матеріально-побутових умов та медико-гігієнічного 
догляду, ігнорування вікових та індивідуальних особливостей дитини, незадоволення її потреби 
в любові та опіці можуть спричинити низку негативних наслідків як для дитини, так і для 
суспільства загалом.

Основними причинами невиконання батьками функцій сім’ї вчені вважають актуальні 
проблеми: соціально-економічні та педагогічні. До соціально-економічних проблем відносять: 
зростання нестабільності сім’ї, деформація сімейних стосунків, безробіття, складне матеріальне 
становище, відсутність необхідних житлових умов, зниження цінності інституту сім’ї у 
суспільстві, бездуховність, деформація ціннісних орієнтацій.

До педагогічних проблем вчені відносять: неготовність батьків до реалізації функцій сім’ї, 
відсутність чіткої єдиної стратегії виховання дітей у сім’ї, жорстоке поводження з дітьми, 
недооцінка батьками важливості періоду раннього дитинства, зниження виховного потенціалу 
сім’ї, несформованість навичок спілкування під час догляду за дітьми, відсутність бажання 
самовдосконалюватись і підвищувати рівень загальної та педагогічної культури, несприятливий 
емоційно-психологічний клімат у сім’ї, втрата довіри батьків до фахового рівня педагогів.

Таким чином, питання виховання та розвитку дітей раннього віку, а також визначальна роль 
батьків у цих процесах є важливими в історико-педагогічному контексті наукового пошуку. 
Просвітницько-консультативна підтримка батьків як основний вид діяльності педагога в роботі з 
батьками дітей раннього віку є особливо актуальною на сучасному етапі.

Зміст діяльності педагога з батьками дітей раннього віку передбачає розв’язання таких 
завдань: забезпечити мотиваційне середовище (допомогти батькам осягнути потребу в набутті 
знань та умінь, відчути відповідальність за повноцінне виховання та розвиток своїх дітей); 
допомогти батькам в засвоєнні знань з різних аспектів виховання дітей, розвитку відповідних 
умінь і навичок, спонукання до самовиховання, саморозвитку.

Б. Гілленд обґрунтовує загальну структуру консультативного процесу, яка поєднує шість 
неподільних стадій: 1) дослідження проблеми; 2) двомірне окреслення проблеми;
3) ідентифікація проблеми; 4) планування; 5) діяльність; 6) оцінка і зворотний зв’язок [2].

Для обґрунтування змісту підготовки студентів охарактеризовано функції вихователя у 
роботі з батьками дітей раннього віку. Вони визначаються: 1) потребами дітей раннього віку та 
можливостями сім’ї їх задовольнити; 2) специфікою просвітницько-консультативної діяльності 
(з метою організації роботи з батьками дітей раннього віку в ЗДО та на консультативних 
пунктах).

Підготовку майбутніх педагогів до зазначеного виду діяльності науковці моделюють з 
урахуванням готовності до виконання ними низки основних функцiй-poлeй: експерта з технології 
навчання дорослих; організатора спільної діяльності всіх учасників навчального процесу; 
фахівця з питань раннього розвитку, наставника, консультанта [4].

Важливими функціями педагога, який працює з батьками дітей раннього віку, є також такі: 
нaвчaльнa, вихoвнa, poзвивaльнa, кoнстpуктивнa, кoмунiкaтивнa, opгaнiзaтopськa, гнoстичнa, 
стимулюшння. Реалізація означених функцій передбачає сформованість у педагогів професійно- 
особистісних якостей, відповідних компетентностей, мотиваційної сфери особистості. На 
сучасному етапі їх зумовлюють особливості роботи з батьками дітей раннього віку, урахування 
актуальних проблем сім’ї, в якій виховується дитина раннього віку, відповідність педагогічної 
просвіти сім’ї сучасному соціальному замовленню. Вимоги до діяльності педагога вбачають у 
площині етичної й правової культури, сформованості професійно-особистісних якостей, 
професійної компетентності.

Зміст просвітницько-консультативної роботи науковці зосереджують на готовності 
майбутніх вихователів до формування у батьків мотиваційного, змістового й конструктивного 
компонентів їх педагогічної культури [1].

Формування мотиваційного компонента передбачає стимулювання інтересів, бажань, 
потреб, цілеспрямованості у батьків до саморозвитку й вдосконалення, педагогічних спонукань 
до діяльності, визначення виховного ідеалу, мети й стратегії виховання дитини в сім’ї, складання 
відповідних планів і програм.
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Формування змістового компонента поєднує забезпечення батьків надійними й 
усвідомленими знаннями про виховання дитини в сім’ї з урахуванням специфіки її віку, 
розвитку, стану здоров’я, спрямованими на пізнання закономірностей і особливостей 
формування соціально-цінних норм поведінки й відносин із довкіллям.

Формування конструктивного компонента має на меті засвоєння всіх видів, форм, умінь, 
навичок, прийомів і методів виховного впливу на дитину та їх творче застосування у власній 
практиці.

У ході наукового пошуку виявлено, що особливості просвітницько-консультативної 
діяльності полягають в досягненні триєдиної мети (просвітницької -  підвищення педагогічної 
культури батьків, допомога у вихованні дітей за умови особистісного впливу батьків на їх 
виховання; пропедевтичної -  ініційоване педагогом чи батьками консультування з метою 
попередження виникнення проблем, помилок батьків у вихованні дитини; корекційної -  
допомога у виокремленні проблеми, знаходженні шляхів її вирішення спільно з батьками) та 
реалізації завдань у послідовності трьох етапів (підготовчого, консультування батьків 
вихованців, узагальнено-оцінного) [3].

Зміст діяльності педагога передбачає розв’язання таких завдань: забезпечити мотиваційне 
середовище (допомогти батькам осягнути потребу в набутті знань та умінь, відчути 
відповідальність за повноцінне виховання та розвиток своїх дітей); допомогти батькам у 
засвоєнні знань з різних аспектів виховання дітей, розвитку відповідних умінь і навичок, 
спонукання до самовиховання, саморозвитку. Дослідники вважають, що підготовка педагогів до 
роботи з батьками дітей раннього віку буде ефективнішою за умови розроблення структури 
просвітницько-консультативної роботи [3].

У ході наукового пошуку з ’ясовано, що просвітницько-консультативна діяльність є 
способом взаємодії, підтримки та впливу на батьків, спрямованого на підвищення якості 
сімейного виховання загалом.

Поняття «готовність майбутнього дошкільного педагога до роботи з батьками дітей 
раннього віку» розуміємо як інтегративну якість особистості, що забезпечує результативну 
взаємодію педагога з батьками і поєднує професійно-педагогічні погляди та переконання, 
емоційно-вольову сферу особистості, професійні знання, вміння й прагнення працювати з 
батьками в сучасних умовах, самооцінку, етичну, правову культуру педагога.
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