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Статтю присвячено проблемі налаштування ефективної взаємодії
дорослих суб’єктів (педагогів та батьків вихованців) освітнього простору
в закладі дошкільної освіти, що є одним із важливих напрямів реформи
освіти за концепцією «Нова Українська школа» та вимогою Базового
компоненту дошкільної освіти (нова редакція 2021) – державного
стандарту дошкільної освіти. У зв’язку із ци, взаємодія закладів дошкільної
освіти з родинами дітей (як учасниками освітнього процесу) повинна
бути спрямованою на формування високого рівня психологічної культури
всіх учасників освітнього процесу як на рівні знань та настанов, так і
на рівні повсякденного спілкування з метою узгодження змісту освіти та
виховного впливу на дитину в інтересах її поступового сталого розвитку.
У сучасних умовах функціонування закладів дошкільної освіти
(карантинні обмеження щодо присутності батьків у приміщеннях
освітнього закладу та участі в спільних заходах) у взаємодії педагогів
з батьками виникають певні утруднення і відносини з новими
особливостями, що потребує вивчення та наукового аналізу. У науковій
літературі на сьогодні бракує інформації про утруднення та особливості
взаємодії педагогів з батьками в умовах пандемії. Педагоги потребують
підтримки та певної професійно-фахової підготовки в нових обставинах
виконання функціональних обов’язків. Необхідність з’ясування сучасної
актуальної проблематики утруднень педагогів пов’язана з пошуком
оптимальних рішень та успішних практик для налагодження партнерської
взаємодії з батьками в наданні якісної дошкільної освіти дітям. Розроблено
методику анонімного дистанційного опитування педагогів з достатньою
кількістю параметрів (всього 8), які представлені у кількісних та
якісних (вербальних) характеристиках. Цінність здійсненого опитування
полягає у добровільній, анонімній та свідомій участі педагогів закладів
дошкільної освіти запорізького регіону, що забезпечує його валідність
та надійність. Опис виявлених утруднень і тенденцій у наявній системі
взаємодії педагогів з батьками дозволяє здійснювати пошук оптимальних
рішень і нових ефективних форм у професійному розвитку педагогів
у межах окресленої проблематики.
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The article is devoted to the problem of setting up the effective interaction
of adults (teachers and parents) of the educational space in the institution of
preschool education, it is one of the important directions of the educational
reform according to the concept of the New Ukrainian School and the
requirement of the Basic component of preschool education (new version
2021) – the state standard of preschool education. In this regard, the interaction
of preschool educational institutions with families of children (as participants
in the educational process) should be aimed at creating a high level of
psychological culture of all participants in the educational process, both at the
level of knowledge and attitudes, and at the level of everyday communication
in order to harmonize the content of education and upbringing influence on the
interests and gradual sustainable development of a child.
Certain difficulties arise in the interaction of teachers with parents in modern
conditions of functioning of preschool education institutions (quarantine
restrictions on the presence of parents in the premises of an educational
institution and participation in joint activities), which requires study and
scientific analysis. There isn't enough information about the difficulties of the
interaction of teachers with parents in a pandemic in the scientific literature
today. Teachers need support and a certain vocational training in fulfillment
of functional duties in the new circumstances. The need to clarify the current
topical issues with the difficulties of teachers is associated with the search for
optimal solutions and successful practices for establishing partnerships with
parents in providing quality preschool education to children. A method has
been developed for anonymous polling of teachers with a sufficient number
of parameters (10 in total), which are presented in quantitative and qualitative
(verbal) characteristics. The value of the survey is in the voluntary, anonymous
and conscious participation of preschool teachers in the Zaporozhye region,
ensuring its validity and reliability. A description of the identified difficulties
and trends in the existing system of interaction between teachers and parents
allows us to search for optimal solutions and new effective forms in the
professional development of teachers within the framework of this problem.
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Постановка проблеми. Розвиток системи
дошкільної освіти на сучасному етапі відбувається у відповідності до вимог нової редакції
Базового компоненту дошкільної освіти (2021) –
державного стандарту, в якому зазначено новий
контекст щодо участі сім’ї у наданні дошкільної
освіти дітям, а саме: 1) збільшена роль партнерської взаємодії педагогічних працівників закладів
освіти із членами родини вихованців; 2) актуалізована необхідність підвищення культури відповідального батьківства, шляхом організації педагогічного просвітництва сімей, які опинились перед
численними соціальними, духовними, екологічними викликами сьогодення. Педагоги закладів
дошкільної освіти (далі ЗДО) також опинилися
в епіцентрі найскладніших викликів сучасності
у зв’язку з пандемією Covid-19 – карантинними
обмеженнями, що значно звужують можливості
щодо залучення батьків до освітнього процесу.
Утруднення у взаємодії педагогів з батьками
в таких умовах потребують визначення, аналізу та
прогнозування спрямованості подальшого професійного розвитку та самовдосконалення з питань
оволодіння сучасними практиками налагодження
оптимальної партнерської взаємодії.
Метою статті є визначення наявної категорії утруднень у взаємодії педагогів ЗДО з батьками в умовах існування карантинних обмежень
у зв’язку з пандемією Covid-19.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Аналіз досліджень на публікацій науковців
в межах окресленої теми свідчить про те, що проблеми комунікації педагогів та батьків здобувачів
дошкільної та шкільної освіти приділяється багато
уваги з різних боків: у напрямі розвитку комунікативних умінь (спілкування) особистості та педагогів дошкільної ланки освіти присвячено дослідження Н.Б. Голуб, А.Й. Капської, Н.В. Кузьміної,
Ж. Курте, А.К. Маркової, Л.В. Мороз-Рекотової;
Л.А. Петровської, С.Я. Ромашіної; А.І. Харківської; щодо комунікативних та емоційних бар’єрів, психологічних утруднень – роботи Я.Л. Коломинского, В.А. Лобунської, К.А. Менджерицької,
Е.А. Бреус, Е.А. Панько, Б.Ф. Поршнєвої, Е.П. Чеснокової; в межах взаємодії педагогів ЗДО саме
з батьками – роботи Т.Г. Жаровцевої, О.Л. Кононко,
О.В. Кочерги; В.М. Кушнір; С.О. Ладивір,
І.Р. Перепелюк, Т.О. Піроженко, Т.М. Титаренко,
О.Ю. Хартман та ін..
У посібнику В.М. Кушнір наведено текст
зазначеної у статті ключової дефініції: «Партнерство – це реалізація спільної стратегії дій, у тому
числі спільної мети і плану реалізації окремих
заходів; це визначення поділу обов’язків і відповідальності між сторонами; це співпраця на рівні,
що дозволяє швидко реагувати на зміну ситуації
та проблеми, які виникають» [9, c. 19].

Варто зазначити, що О.В. Кочерга у своїй статті
визначив деякі сучасні аспекти щодо утруднень у
побудові партнерської взаємодії педагогів ЗДО. Він
вважає, що темп сучасного життя, відсутність взаємодії та брак належної культури не завжди дають
змогу налагоджувати оптимальні контакти між
учасниками освітнього процесу в таких комунікативних системах, як «батьки-діти»; «педагог-діти»;
«педагог-батьки»; «педагог-педагог»; «діти-діти»;
«батьки-батьки». Він зазначав, що в налаштуванні
взаємодії заважають недоліки спілкування, яке
зводиться до констатації фактів і не враховуються
всі аспекти «сутності» інформації. Ефективному
спілкуванню, на його думку, заважають такі чинники: неперевірені допущення (зі слів інших); здогадки (нам так здається); нездійснені очікування.
Вони створюють атмосферу недовіри і напруження,
що спотворює реальну картину партнерської взаємодії і породжує однобічний диктат [8, с. 4].
Проте наукових досліджень щодо утруднень
педагогів ЗДО у взаємодії з батьками в умовах
існування довготривалих карантинних обмежень
бракує.
Для визначення наявних утруднень, які виникають між педагогами ЗДО і батьками вихованців
та ускладнюють встановлення партнерської взаємодії, було проведено дослідження за допомогою
анонімного дистанційного опитування педагогів
з достатньою кількістю параметрів (всього 8), які
представлені в кількісних (відсоток вибору від
загальної кількості учасників опитування) та якісних (вербальних) характеристиках. В опитуванні
взяли участь 128 педагогів ЗДО Запорізької області.
Узагальнені дані зазначених педагогами утруднень і тенденцій в наявній системі взаємодії педагогів з батьками свідчать про таке:
1. На погляд вихователів ЗДО, їм у продуктивному спілкуванні з батьками вихованців заважає:
ставлення батьків до ЗДО як до закладу, що надає
освітні послуги клієнтам, а не як до партнера у
вихованні дитини – 91,4%; байдужість батьків до
змісту повсякденного перебування дитини і того,
що відбувається в ЗДО, – 87,5%; різні погляди на
виховання педагогів та батьків – 83,6%; незацікавленість батьків у спілкуванні з педагогами – 70,3%;
побоювання щодо негативної оцінки роботи педагогів із боку батьків – 36,7%; острах критики
діяльності педагогів із боку батьків – 30,5%.
2. На думку вихователів, батьки ставляться до
педагогів ЗДО з такими упередженнями: спілкування батьків із вихователем «на рівних» неможливе – 82,8%; педагоги використовують застарілі
підходи виховання – 79,7%; замість допомоги,
вихователі скаржаться на дитину – 57,8%; у вихователів до батьків існує надмірна вимогливість –
49,2%; персонал ЗДО має недостатню кваліфікованість – 31,3%.
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3. Педагоги зазначають таки чинники утруднень у спілкуванні з батьками: перенесення відповідальності батьків за виховання своєї дитини
на вихователя ЗДО – 96,9%; батьки вважають,
що вихователь не може давати їм поради, бо
вони краще знають, як виховувати свою дитину –
84,4%; у зв’язку з карантинними обмеженнями не
вистачає часу на очне спілкування з батьками –
80,5%; незацікавленість батьків у вихованні своєї
дитини – 67,2%; вимогливість батьків до ЗДО –
56,3%; недостатня компетентність батьків у розумінні сучасних підходів у вихованні – 14,8%.
2. Для встановлення партнерської взаємодії із
сім’єю педагогам:
1) заважає страх змін, уникнення новизни –
(43,8%) та низька обізнаність новими методами та
підходами у вихованні (16,4%);
2) не вистачає: вміння доносити інформацію
та мотивувати на вдосконалення навичок педагогічної взаємодії батьків у вихованні дитини
(80,5%); вміння будувати діалог з батьками з
позиції «рівний-рівному» (75%); гнучкості у спілкуванні – 69,5%; знання психології батьківства –
66,4%; комунікативних навичок – 38,3%; знання
вікової психології – 10,2%.
5. На думку педагогів, батькам для усвідомлення своєї партнерської функції не вистачає: поваги та бажання прислухатися до думки
вихователя – 80,5%; поваги до професії вихователя – 73,4%; вміння слухати та аналізувати –
72,2%; розуміння важливості і цінності дошкільного дитинства – 71,9%.
6. Педагоги вважають, що їм у налагодженні
партнерської взаємодії з батьками допоможе:
вміння правильно та переконливо висловлювати
свої думки – 71,9%; знання психології батьківства – 68%; участь в інтервізорських групах або
групах підтримки, на яких розглядаються складні
випадки взаємодії вихователя з батьками – 56,3%;
підвищення власної професійної кваліфікації –
52,3%; тренінг формування комунікативних навичок – 52,3%;
7. Взаємодія з батьками в умовах обмежень
довготривалого карантину характеризується:
складністю досягнення спільної мети вихователів
та батьків за рахунок того, що є батьки, які дестабілізують настрій батьків у віртуальних спільнотах,
проте у вихователя менше можливостей впливати
на таких батьків дистанційно – 84,4%; складністю обговорення важливих питань взаємодії з
батьками в соціальних групах мережі Інтернет –
68,8%; пошуком батьками відповідей на питання

із приводу виховання і розвитку дитини не у вихователя, а в інших джерелах – 58,6%; підвищенням
неспокою батьків за дітей, тому що вони отримують недостатню або несвоєчасну інформацію
про перебування своєї дитини в садочку – 53,1%;
недостатністю розуміння педагогами того, чим
стурбовані батьки – 35,9%;
8. Педагоги вважають, що шляхи вирішення
покращення взаємодії з батьками в карантинних
умовах діяльності ЗДО полягають у: поінформуванні батьків про життя дитини в садочку у віртуальних спільнотах для батьків: вайбер, facebook,
телеграм, сайт ЗДО тощо (за згодою батьків) –
69,5%; знаходженні достатнього часу для індивідуального спілкування з батьками – 66,4%;
інформаційній і просвітницькій підтримці батьків через Інтернет-мережу, де можна надавати
консультації, поради, проводенні онлайн-зустрічі з батьками – 64,8%.
Висновки. Аналізуючи зазначене вище, можна
зазначити, що педагоги ЗДО на сучасному етапі
визначають такі власні утруднення у взаємодії з
батьками: стереотипне ставлення батьків до ЗДО
як до закладу, що надає освітні послуги клієнтам,
а не як до партнера у вихованні дитини; втрата
довіри у стосунках з педагогами і підвищена тривога за дитину у зв’язку з недостатньою поінформованістю батьків про стан перебування дитини
в ЗДО у зв’язку з обмеженням доступу батьків до
приміщень закладу; низький соціальний статус
педагога та неповага до професії з боку батьків;
втрачання звичних традиційних форм спілкування
і взаємодії з батьками (очних у приміщеннях ЗДО);
необхідність та пріоритетність жорсткого дотримання вимог епідеміологічного режиму за рахунок втрати повноцінної взаємодії та спілкування;
нестача навичок комунікативної та цифрової компетентності педагогів для налагодження взаємодії
у форматі віртуальних батьківських спільнотах.
Виходячи з вищезазначених утруднень та прогнозів щодо подовження термінів довготривалих
карантинних обмежень, зазначимо, що педагоги
потребують невідкладної професійної допомоги
з боку інституцій, що надають освітні послуги для
дорослих з метою опанування необхідними навичками партнерської взаємодії, комунікативної та
цифрової компетентності.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо в розробці програм тьюторського супроводу
професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогів ЗДО з метою подолання окреслених
утруднень.
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