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Анотація. Обґрунтовано теоретичні засади моделі партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців, яка 

поєднує концептуальний (мета, завдання, наукові підходи, принципи, суб’єкти партнерської взаємодії), інформаційно-аналітичний 

(компоненти, критерії, показники і рівні сформованості партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців), 

діяльнісний (педагогічні умови, етапи, зміст, форми, методи і засоби, стратегії і техніки партнерської взаємодії фахівців дошкіль-

ної освіти і батьків вихованців), результативний блоки.  

Ключові слова: партнерська взаємодія; модель партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців; ком-

поненти, критерії, показники і рівні сформованості партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців.  

 

Вступ. Проблема партнерської взаємодії фахівців до-

шкільної освіти і батьків вихованців перебуває у центрі 

уваги багатьох науковців, дослідників і практиків. 

Останнім часом уважного ставлення дослідників потре-

бує розроблення моделі партнерської взаємодії закладів 

освіти і батьків дітей дошкільного віку, обґрунтування її 

теоретичних засад. 

Короткий огляд публікацій за темою. Розроблення 

моделі партнерських відносин закладу освіти з сім’єю 

набуло актуальності в період становлення й розвитку 

теорії виховних систем у роботах учених А. Гавриліна, 

С. Герасіної, В. Караковського, В. Кириченко, 

Л. Новикової, Н. Селіванової та ін. Дослідники розгля-

дають партнерство як рівноправний вплив на усі проце-

си розвитку системи: формулювання цілей і завдань, 

визначення й добір оптимальних форм взаємодії, здійс-

нення управління й контролю тощо [3]. Учені І. Попова, 

Л. Маліна, А. Зякіна зазначають, що в наукових і літера-

турних джерелах найбільше представлені дві основні 

моделі взаємодії закладу освіти і сім’ї: інформаційно-

консультативна і модель різнорівневої взаємодії [5], 

однак у практиці діяльності закладів освіти чітко окрес-

лені ще два варіанти моделей педагогічного супроводу 

сімейного виховання: модель партнерських відносин і 

координаційна модель. Кожна модель має свої ознаки і 

характеристики змісту взаємодії педагогів і батьків, які 

проявляються у цілепокладанні, доборі оптимальних 

методів і форм роботи з батьками.  

Мета статті – теоретично обґрунтувати модель парт-

нерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків 

вихованців. 

Матеріали і методи. У процесі дослідження викори-

стано такі методи: аналіз, порівняння, класифікація, 

узагальнення, систематизація, які застосовувалися для 

теоретичного обґрунтування моделі партнерської взає-

модії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців.  

Матеріали дослідження презентовано у науково-

методичному комплекті «Партнерська взаємодія фахів-

ців дошкільної освіти і батьків вихованців» (у 4-х части-

нах), ресурсах інформаційної системи КНЗ КОР «Київ-

ський обласний інститут післядипломної освіти педаго-

гічних кадрів» «Нормативно-правове і навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу», випусках 

спеціалізованого педагогічного видання департаменту 

освіти Київської облдержадміністрації і КНЗ КОР «Ки-

ївський обласний інститут післядипломної освіти педа-

гогічних кадрів» «Інформаційно-методичний збірник». 

Результати та їх обговорення. Теоретичне обґрун-

тування моделі партнерської взаємодії фахівців дошкі-

льної освіти і батьків вихованців здійснено нами з вико-

ристанням результатів наукових досліджень І. Деснової, 

В. Кириченко, Г. Ковганич, В. Оніпко, І. Перепелюк, 

Т. Цуркан [1; 2; 3; 4; 8].  

У процесі розроблення моделі нами запропоновано 

такі інтегровані блоки: концептуальний, інформаційно-

аналітичний, діяльнісний, результативний. Концептуа-

льний блок визначає концептуальні засади партнерсь-

кої взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихо-

ванців, а саме: мету, завдання, наукові підходи, принци-

пи, суб’єктів партнерської взаємодії. Інформаційно-

аналітичний блок поєднує компоненти, критерії, пока-

зники і рівні сформованості партнерської взаємодії фахі-

вців дошкільної освіти і батьків вихованців. Діяльніс-

ний блок визначає педагогічні умови, етапи, зміст, фор-

ми, методи і засоби, стратегії і техніки партнерської 

взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихован-

ців. Результативний блок визначає результати парт-

нерської взаємодії, яка спрямована на дотримання кон-

ституційних засад і демократичних цінностей громадян-

ського суспільства; створення комфортного і безпечного 

освітнього середовища; розвивального та мотивуючого 

освітнього простору для розвитку, виховання і соціалі-

зації дитини; спільної діяльності педагогів, батьків, гро-

мадськості з розроблення індивідуальної освітньої трає-

кторії, що передбачає реалізацію її особистісного потен-

ціалу з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, моти-

вації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі ви-

дів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої 

діяльності та запропонованих ними освітніх методів і 

засобів [6].  

Метою моделі партнерської взаємодії фахівців до-

шкільної освіти і батьків вихованців є інтеграція батьків 

Н. В. Стаднік*, О. В. Матушевська, Ю. О. Волинець
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у педагогічний процес на основі створення умов психо-

лого-педагогічного супроводу дитини в освітньому 

процесі. 

На основі вивчення й аналізу праць М. Войчик, 

В. Кириченко, І. Перепелюк, відповідно до визначеної 

мети нами сформульовано завдання партнерської 

взаємодії, зокрема: встановлення партнерських відносин 

з батьками вихованців; участь батьків в організації осві-

тнього процесу та управлінні життєдіяльністю закладу 

дошкільної освіти (далі – ЗДО); визначення ціннісних 

орієнтирів спільної діяльності; вивчення освітніх запитів 

і потреб батьків та вихованців на основі проведення 

діагностичних досліджень; створення сприятливих умов 

для життєдіяльності дітей дошкільного віку відповідно 

до їхніх інтересів та потреб і суспільних очікувань; нау-

ково-методичне та інформаційне забезпечення просвіт-

ницької роботи з батьками вихованців з метою підви-

щення їхньої компетентності; сприяння набуттю бать-

ками і дітьми позитивного соціального досвіду, вироб-

ленню системи життєвих цінностей [3; 4]. 

На основі здійсненого аналізу психолого-педагогічної 

літератури, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду 

з проблеми дослідження визначено низку наукових 

підходів, які є методологічним підґрунтям партнерської 

взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихован-

ців, зокрема: особистісно зорієнтований, системний, 

компетентнісний, середовищний, синергетичний, куль-

турологічний [3]. Особистісно зорієнтований підхід 

забезпечує спрямованість партнерської взаємодії фахів-

ців дошкільної освіти і батьків на розвиток особистості 

суб’єктів освітньої діяльності відповідно до їхніх здібно-

стей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій та набуто-

го досвіду діяльності. У контексті системного підходу 

партнерська взаємодія фахівців дошкільної освіти і ба-

тьків є багатовимірною відкритою соціально-

педагогічною системою, яка здійснює упорядкування 

погоджeних впливiв суб’єктів взаємодії. Компетентніс-

ний підхід спрямований на формування компетентностей 

(комплексу умінь, смислових орієнтацій, адаптаційних 

можливостей, способів і досвіду діяльності в різних 

життєвих ситуаціях для досягнення конкретних практи-

чних цілей. Середовищний підхід передбачає інтеграцію 

діяльності фахівців дошкільної освіти і батьків щодо 

створення безпечного і комфортного середовища вихо-

вання і розвитку дітей дошкільного віку. Синергетичний 

підхід сприяє самовизначенню, саморозвитку і самореа-

лізації суб’єктів партнерської взаємодії. Культурологіч-

ний підхід забезпечує гармонізацію інтересів суб’єктів 

взаємодії, засвоєння культурних надбань свого народу. 

Повноцінна реалізація зазначених вище підходів за-

безпечується дотриманням принципів, необхідних для 

здійснення партнерської взаємодії фахівців дошкільної 

освіти і батьків вихованців. На основі здійсненого нау-

кового пошуку нами визначено такі принципи парт-

нерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і бать-

ків вихованців: взаємна довіра, взаємне визнання прав, 

компетенцій і компетентностей, позитивна мотивація, 

взаємна лояльність, інтеграція дій, обмін інформацією, 

узгодженості виховних впливів, активність і системати-

чність партнерської взаємодії. Принцип взаємної довіри 

ґрунтується на спільному ухваленні рішень, прийнятті 

цінностей, якими керуються партнери, самовідданості й 

особистому внеску в реалізацію спільної мети. Принцип 

взаємного визнання прав, компетенцій і компетентнос-

тей передбачає рівноправність освітніх партнерів, ви-

значення прав і компетенцій для виконання завдань 

розвитку і виховання дітей дошкільного віку. Принцип 

позитивної мотивації передбачає добровільну участь 

суб’єктів взаємодії у різних формах співпраці. Принцип 

взаємної лояльності означає, що суб’єкти партнерської 

взаємодії мають бути чесними, порядними, дотримува-

тися узгоджених принципів і домовленостей, моральних 

норм. Принцип інтеграції дій передбачає, що освітній 

процес у ЗДО буде більш ефективним і результативним, 

якщо партнери узгоджуватимуть свої дії та здійснюва-

тимуть їх для досягнення спільно визначеної мети. 

Принцип обміну інформацією означає, що ідея партнер-

ської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків по-

винна базуватися на обміні інформацією про дитину. 

Принцип узгодженості виховних впливів передбачає 

тісну співпрацю суб’єктів партнерської взаємодії. Прин-

цип активності і систематичності партнерської взає-

модії передбачає активну участь фахівців дошкільної 

освіти і батьків у спільно визначеній та реалізованій 

діяльності, спрямованій на виховання і розвиток дитини 

дошкільного віку [4; 6]. 

У процесі розроблення моделі партнерської взаємодії 

фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців ми ви-

ходили з необхідності взаємодії усіх учасників освітньо-

го процесу, тому модель поєднує таких суб’єктів парт-

нерської взаємодії: фахівці дошкільної освіти, батьки, 

діти дошкільного віку.  

Проєктування моделі партнерської взаємодії фахівців 

дошкільної освіти і батьків вихованців здійснено нами 

на основі поєднання мотиваційного, змістового, діяль-

нісного, рефлексивного компонентів. Зміст компонен-

тів, критеріїв та показників моделі є основою партнерст-

ва, які забезпечують цілісність і результативність спів-

праці, дозволяють визначити сформованість та ефектив-

ність партнерської взаємодії суб’єктів за такими рівня-

ми: початковий, середній, високий [6].  

Початковий рівень характеризується недостатністю 

партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і 

батьків вихованців: низькою обізнаністю суб’єктів парт-

нерської взаємодії щодо сучасних концепцій, програм, 

успішного досвіду партнерської взаємодії; поверховими 

уявленнями щодо ключових понять, стратегій і технік 

партнерської взаємодії.  

Середній рівень характеризується локальною сфор-

мованістю партнерської взаємодії фахівців дошкільної 

освіти і батьків вихованців: вибірковою обізнаністю 

суб’єктів партнерської взаємодії щодо сучасних концеп-

цій, програм, успішного досвіду партнерської взаємодії 

ЗДО і батьків вихованців; частковим усвідомленням 

ключових понять, стратегій і технік партнерської взає-

модії; ситуативною участю суб’єктів в освітній діяльно-

сті ЗДО; епізодичністю знань основ моделювання парт-

нерської взаємодії; вибірковістю ресурсного забезпечен-

ня освітнього середовища ЗДО. 

Високий рівень характеризується сформованістю 

партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і 

батьків вихованців: повною обізнаністю суб’єктів парт-

нерської взаємодії щодо сучасних концепцій, програм, 

успішного досвіду партнерської взаємодії ЗДО і батьків 

вихованців; усвідомленням ключових понять, стратегій і 

технік партнерської взаємодії, активною участю 
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суб’єктів в освітній діяльності ЗДО; ґрунтовністю знань 

основ моделювання партнерської взаємодії та уміннями 

їх використовувати у практичній діяльності; повнотою 

добору необхідного технологічного інструментарію у 

роботі з батьками вихованців; високою мотивацією 

суб’єктів освітнього процесу до партнерської взаємодії; 

позитивним психоемоційним кліматом у ЗДО і сім’ях 

вихованців [6].  

Визначальним елементом моделі є педагогічні умо-

ви, спрямовані на підвищення рівня сформованості 

партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і 

батьків вихованців дітей дошкільного віку. На основі 

аналізу психолого-педагогічної та наукової літератури 

нами визначено такі педагогічні умови партнерської 

взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихован-

ців: визначення цільових установок партнерської взає-

модії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців 

(персональна відповідальність, автономність, спільний 

пошук, взаємна зацікавленість); організація інформацій-

но-просвітницької роботи ЗДО з батьками вихованців; 

формування готовності фахівців дошкільної освіти і 

батьків вихованців до партнерської взаємодії [2; 6]. 

На основі результатів теоретичного й експеримента-

льного пошуку, здійсненого В. Кириченко [3], нами 

визначено етапи розроблення й упровадження моделі 

партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і 

батьків вихованців, а саме: визначення цільових устано-

вок, вибір стратегії, планування, реалізації, моніторингу 

та корекції (педагогічної рефлексії та оцінки).  

Визначення цільових установок. На цьому етапі парт-

нерська взаємодія фахівців дошкільної освіти і батьків 

вихованців передбачає вивчення мікроклімату та умов 

сімейного виховання, виховного потенціалу сім’ї, типів 

стосунків між суб’єктами партнерської взаємодії, типо-

логії батьків, спільного дозвілля сім’ї, форм і методів, 

які застосовуються у вихованні дітей, педагогічної куль-

тури батьків, рівня батьківського контролю, готовності 

суб’єктів до партнерської взаємодії.  

Вибір стратегії передбачає: аналіз стану партнерсь-

кої взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихо-

ванців, вибір стратегій і технік партнерської взаємодії; 

аналіз сильних і слабких сторін обраних стратегій, мож-

ливостей і потенційних загроз (SWOT-аналіз); визна-

чення загальної мети, конкретних завдань і очікуваних 

результатів; розроблення плану дій з виконання завдань 

і досягнення результатів. 

Планування. На основі результатів діагностування ро-

зробляється тематика індивідуальних і групових консу-

льтацій, тренінгових занять, майстер-класів для батьків, 

днів відкритих дверей у ЗДО, створюються інформацій-

но-освітні ресурси з використанням засобів сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій з метою за-

безпечення функціонування і розвитку ЗДО як відкритої 

соціально-педагогічної системи тощо. 

Діяльність. Організовується робота батьківського 

клубу «Відповідальне батьківство», надається допомога 

дітям і батькам у проєктній діяльності освітнього і соці-

ального спрямування, створенні портфоліо творчих 

досягнень дитини; проводяться презентації, реалізують-

ся проєкти. 

Моніторинг та корекція передбачає: моніторинг си-

стеми (діагностування й аналіз результатів, виявлення 

неефективних елементів партнерської взаємодії і визна-

чення причин її неефективності); аналіз та погодження 

змін (обговорення результатів спільної роботи; форму-

лювання пропозицій, визначення конструктивних стра-

тегій і технік); корекцію, внесення змін (усунення вияв-

лених невідповідностей, організація системи узгоджених 

впливів, визначення засобів та шляхів їх усунення) [3]. 

Зміст моделі партнерської взаємодії фахівців дошкі-

льної освіти і батьків вихованців представлений в ін-

формаційно-методичному забезпеченні програми підго-

товки фахівців дошкільної освіти з проблеми «Організа-

ція співпраці з батьками», науково-методичному ком-

плекті «Партнерська взаємодія фахівців дошкiльної 

освіти і батьків вихованців» (у 4-х частинах), інформа-

ційно-освітніх ресурсах інформаційної системи КНЗ 

КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів» «Нормативно-правове і 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу», 

інформаційно-методичних збірниках «Методичний 

порадник: 2019/2020 навчальний рік», випусках спеціа-

лізованого педагогічного видання департаменту освіти 

Київської облдержадміністрації і КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів» «Інформаційно-методичний збірник», фахового 

електронного видання «Народна освіта», інституційних 

репозитаріях. 

Для реалізації змісту моделі підібрано: методи: ана-

ліз ситуацій, діалог, дискусія, діагностування, моделю-

вання, портфоліо; форми: бесіди, «круглий стіл», тре-

нінгові заняття, майстер-клас, презентація, тематичні 

консультації за участю спеціалістів, день відкритих 

дверей, електронне листування, виставки, батьківський 

клуб, конференція для батьків, семінари-практикуми 

тощо) та засоби (інноваційні технології, ресурсне забез-

печення партнерської взаємодії, медіаосвіта). 

У процесі партнерської взаємодії використовуються 

різні стратегії поведінки особистості, зокрема: уник-

нення, суперництво, компроміс, співробітництво, прис-

тосованість (поступливість), асертивність. Уникнення 

пов’язане зі спробою уникнути конфлікту, не надаючи 

йому великого значення. Суперництво (боротьба, при-

мушування) проявляється у наполегливому безкомпро-

місному відстоюванні інтересів, використанні всіх дос-

тупних засобів для досягнення результату. Компроміс 

передбачає поступки обох сторін. Співробітництво 

характеризується прийняттям спільного рішення обома 

сторонами, що дозволяє зрозуміти причини непорозу-

мінь і віднайти вихід із кризи. Пристосованість (посту-

пливість) передбачає готовність одного суб’єкта посту-

питися своїми інтересами з метою збереження взаємо-

відносин. Асертивність виявляється в уважному став-

ленні до себе і до партнерів, передбачає здатність люди-

ни відстоювати свої інтереси і досягати своїх цілей, не 

порушуючи права й інтереси інших людей [7]. 

Гармонізації партнерської взаємодії фахівців дошкі-

льної освіти і батьків вихованців сприяють такі позиції і 

техніки: позиції у взаємодії (позиція зверхності: «Я – 

над іншими»; позиція підпорядкованості: «Я – знизу»; 

партнерська позиція: «Я – нарівні»); педагогічні техніки 

встановлення партнерської взаємодії (техніки самодо-

помоги педагогу, прийняття себе, підтримки себе); тех-

ніки позитивного звертання («Я-висловлювання», нади-

хання, схвалення, спонукання); комбінації технік (нади-

хання – схвалення; надихання – спонукання; спонукання 
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– схвалення; техніки підтримки сил і можливостей 

(підтримки віри в себе; відновлення віри в свої сили; 

вираження віри в можливості суб’єкта партнерської 

взаємодії). 

Результатом формування партнерської взаємодії у 

системі «фахівці дошкільної освіти – батьки вихованців» 

є: формування потреби в партнерській взаємодії фахів-

ців дошкільної освіти і батьків вихованців; створення 

безпечного і комфортного середовища освітньої діяль-

ності в ЗДО; оволодіння навичками партнерської взає-

модії в системах «фахівці дошкільної освіти – батьки 

вихованців», «батьки вихованця – батьки вихованця», 

«батьки вихованця – дитина дошкільного віку»; форму-

вання нових цінностей суб’єктів партнерської взаємодії 

на засадах демократичності [2; 6]. 

Висновки і перспективи. У результаті проведеного 

наукового пошуку теоретично обґрунтовано модель 

партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і 

батьків вихованців, яка поєднує концептуальний, ін-

формаційно-аналітичний, діяльнісний, результативний 

блоки. Охарактеризовано компоненти, критерії, показ-

ники і рівні сформованості партнерської взаємодії фахі-

вців дошкільної освіти і батьків вихованців. Визначено 

педагогічні умови, етапи, зміст, форми, методи і засоби, 

стратегії і техніки партнерської взаємодії фахівців до-

шкільної освіти і батьків вихованців. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у під-

борі та розробленні діагностичного інструментарію для 

визначення сформованості партнерської взаємодії фахі-

вців дошкільної освіти і батьків вихованців, розробленні 

інформаційно-методичних матеріалів щодо упрова-

дження моделі партнерської взаємодії в практику роботи 

закладів освіти, напрацювання проєктів концепцій, про-

грам, положень з питань партнерської взаємодії 

суб’єктів освітнього процесу. 
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Theoretical justification of the model of partnership interaction between preschool education professionals and parents 

N. V. Stadnik, O. V. Matushevska, Yu. O. Volynets 

Abstract. The theoretical foundations of the model of partnership interaction between specialists of preschool education and parents of 

pupils are justified, which combines conceptual (purpose, tasks, scientific approaches, principles, subjects of partnership interaction), 

informational-analytical (components, criteria, indicators and levels of formation of partnership interaction of educators and parents of 

pupils), activity (pedagogical conditions, stages, content, forms, methods and means, strategies and techniques of partnership interaction 

between specialists of preschool education and parents of pupils), resultant blocks. 

Keywords: partnership interaction; model of partnership interaction between preschool education professionals and parents; 

components, criteria, indicators and levels of partnership interaction between preschool education professionals and parents of pupils.  

 

37

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (89), Issue: 221, 2020 Feb. www.seanewdim.com 


