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Кіріспе  
 

Тәрбие процесінің табыстылығы педагогтер, оқушылар мен ата-аналар 
арасында орнаған қарым-қатынасқа тікелей байланысты. Ата-ана мен педагог 
алдында тұрған міндет ортақ болғандықтан, олардың арасындағы одақ 
неғұрлым берік болған сайын тәрбие нәтижесі де соғұрлым табысты бола 
түспек.  

Әрбір отбасы қоғамның бір бөлігі болып табылатындықтан, бала 
тәрбиесіндегі жауапкершілік те мектеппен бірдей болуы тиіс. Бала тәрбие 
әліппесін отбасында алатындықтан өркениетті қоғамға қол жеткізудегі әрбір 
шара отбасындағы өмірді ұйымдастырудан бастау алады. Салауатты отбасы 
ғана дені де тәні де сау ұрпақ тәрбиелей алады.  

Елімізде мемлекет тарапынан отбасы институтын қолдауда көп жұмыстар 
атқарылуда. Ана мен баланы қорғауға, балаларға, көп балалы отбасыларға зор 
көңіл бөлінуде. Сонымен қатар, бүкіл әлемдегі секілді, біздің елде де отбасы 
институты қазіргі таңда дағдарысты бастан кешуде. Ата-аналардың 
жұмыссыздығы, толық емес отбасылар мен некесіз туылған балалар санының 
артуы әлеуметтік проблемалардың белең алуына ықпал етіп отыр.  

Балалар мен оқушы жастардың бұқаралық мәдениет құндылықтарына, 
сапасы төмен бұқаралық ақпарат құралдары ақпаратына және интернет-
сайттарға бағдарлануы; қатыгездікті насихаттау, балалар мен жасөспірімдердің 
темекі шегу, алкоголь және есірткі қолдануға әуестенуі; еңбек тәрбиесі рөлінің 
төмендеуі; отбасылық құндылықтар мен отбасылық тәрбие дәстүрлері рөлінің 
төмендеуі; әлеуметтік жетімдік, балалар мен жасөспірімдер арасындағы 
суицид, нашақорлық, бүлдіргіш секталарға қатысу және т.б. проблемалар 
байқалады. Осындай проблемалар бала тәрбиесіне жаңа көзқарас, жаңа 
ұстанымдар қажет екенін көрсетіп отыр. Тәрбие кешеуілдеуді немесе үзіліс 
жасауды кешірмейді, ол баланың күнделікті өмірінде, тұрмыста, ойын үстінде, 
оқу, еңбек ету барысында жүре береді. Сондықтан, тәрбие проблемаларын білім 
беру ұйымдары мен отбасы арасында тығыз байланыс орната отырып 
шешу қажет.  

Қоғамның рухани әлеуетін арттыру қажеттілігіне негізделіп жасалған  
қандай да болмасын мемлекеттік бағдарламалар азаматтардың бойында жоғары 
адамгершілік сана мен өз елі үшін мақтаныш сезімдерін қалыптастыру, 
патриоттық тәрбие жүйесін жоспарлы түрде дамыту арқылы Отанның 
мүдделерін қорғау жөніндегі азаматтық борыш пен конституциялық 
міндеттерді орындауға дайындығын тәрбиелеуді көздейді.  

Ұлы Абай атамыз «Адамның адамшылығы – ақыл, ғылым, жақсы ата, 
жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады» деп көрегендікпен ой түйген. 
Ендеше, баланың өміріне қажетті тәлім-тәрбиенің іргетесы ата-ананың 
көмегімен отбасында қаланып, мектеп қабырғасында жалғасын табады.  

Әдістемелік нұсқаудың мақсаты – мектептің ата-аналармен өзара қарым-
қатынасының қалыптасу ерекшеліктерін зерделеу.  
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1 Мектептің ата-аналармен қарым-қатынасын қалыптастырудың мәні 
мен мазмұны  
 

Еліміз білім берудің жаңа моделіне өту жағдайында тәрбие рөлінің өсуіне 
байланысты тәрбие мазмұнын қайта бағдарлау заңды. Бүгінгі таңда білім беру 
процесінде жеке тұлғаның рухани-адамгершілік дамуына үлкен мән беріліп 
отырған кезде баланың адамгершілік тәрбиесі мен рухани тұрғыдан 
қалыптасуы барлық тәрбие процесінің өзегі болып отыр.  

Елбасы мемлекет тағдырымен ұрпақ тағдырын қатар қою арқылы 
мемлекетіміздің бүгінгі таңдағы стратегиясы – өз жерін, елін сүйетін, 
адамгершілік қуаты мол, ата-бабаның әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін бойына 
сіңірген парасатты, өз ойын еркін жеткізе алатын дарынды, білімді, салауатты, 
ғылыми жұмыстарға бейім тұлғаны тәрбиелеу мәселесін алға тартып, «Елімізді 
2030 жылы барысқа айналдыратын күш мектеп партасында отырған оқушылар 
мен 15-20 жас аралығындағы жастар» деген болатын [1].  

Қай заманда болмасын мектеп – баланы білім нәрімен сусындатып, 
біліктілікке баулитын орта. Ұрпақ тәрбиесінде мектеп еш уақытта отбасынан 
бөлек, дербес әрекет еткен емес. Сондықтан оның іс-әрекеті отбасымен, 
жұртшылықпен, еңбек ұжымдарымен тығыз байланысты. Мектеп тәрбиеге 
байланысты қоғамдық күштерді ұйымдастыру және біріктіру рөлін, 
мектепішілік тәрбие процесін атқарып қана қоймайды, мектеп орналасқан 
аумақта жүргізілетін тәрбие жұмысының мақсатқа бағыттылығын қамтамасыз 
етеді. Осы тұрғыдан қарастырғанда мектеп – балалармен тәрбие жұмысын 
ұйымдастыратын, жеке адамның дамуында және қалыптасуында әр түрлі 
факторлардың ықпалын үйлестіріп, біріктіретін басты орталық. Мектепте 
тәрбиенің алуан түрі (дүниетаным, еңбек, мінез-құлық, эстетикалық, дене 
тәрбиесі т.б.) жүзеге асырылады.  

Бүгінде мектеп ұжымының отбасылармен жүргізетін тәрбие 
жұмыстарының формалары көптеп саналады: ата-аналармен жүргізілетін 
жұмыс, сынып жетекшілерінің және мұғалімдердің отбасымен жұмысы, 
сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстары. Осы жұмыстарға мектеп 
басшылық жасайды, көмектеседі, тиісті адамдармен, ұйымдармен бірігіп іске 
асыруды қамтамасыз етеді.  

Отбасы – оқыту мен тәрбие жұмысындағы мектептің одақтасы. Ол бала 
тәрбиесі жөнінде мектеппен тығыз байланысты болуды өте жақсы түсінеді. 
Бала тәрбиесінің отбасында, мектепте нәтижелі болуы ынтымақтастыққа 
негізделеді. Отбасы тәрбиесі – бұл қоғамдық тәрбиенің бір бөлігі, мемлекет 
алдындағы ата-аналардың борышы. Үкімет тарапынан отбасына үнемі 
қамқорлық жасалуда: балаларға қосымша білім беру, еңбек, спорттық 
сауықтыру орталықтары, жас өлкетанушылар стансалары, ғылыми-техникалық 
және көркем шығармашылық үйірмелер жұмыс жасайды, шығармашылық және 
ғылыми-зерттеу ісіне қолдау көрсетілуде; ананы, балалық шақты қорғауға 
ерекше көңіл бөлінген, отбасы мүшелерінің еңбек етуіне және демалуы үшін 
жағдай жасалған.  

Отбасындағы басты мәселелердің бірі – баланың ата-ана, ұжым және қоғам 
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алдындағы жауапкершілігін қалыптастыру, жеке басының тәртібі, міндеттері, 
үй және қоғамдық еңбекке қатысуын, оқу-әрекеті, бос уақытын тиімді 
ұйымдастыру болып табылады. Бала өмірін және іс-әрекетін сауатты 
ұйымдастырудың негізгі шарты – дұрыс құрылған күн тәртібі. Күн тәртібі – бұл 
өмір тәртібі, ол еңбек пен демалысты парасаттылықпен кезектестіруді, алға 
қойылған талаптарды уақытымен орындауды, жақсы әдеттерді қалыптастыруды 
білдіреді, баланы жинақылыққа, тілалғыштыққа, ықтияттылыққа үйретеді, 
оның денсаулығын нығайтады, еңбек қабілетін жақсартады.  

Күн тәртібін жасауда ата-ана баланың жасын, денсаулығын, отбасылық 
жағдайын, дәрігер мен мұғалімдердің, сынып жетекшінің кеңесін, отбасы мен 
мектеп өмірі ағымын ескеруі тиіс. Отбасында күн тәртібінің негізгі құрамды 
бөліктері – еңбек, демалыс, ойын, сабаққа дайындалу, тамақтану, ұйқы, т.б. 
дұрыс алмасып отыруы қажет.  

Бұл әсіресе, мектеп бітіруші 11-сынып оқушыларының ата-аналары 
балаларын Ұлттық Бірыңғай Тестілеуге дайындау барысында жадында болуы 
тиіс. Осы орайда Астана қаласының № 43 мектебінде өткен ата-аналар 
жиналысында мектеп психологы ұсынған кеңес тиімді [2].  

«Ата-аналарға арналған кеңес»  
1. Балаңызбен көп уақыт бірге болуға, оның көңіл-күйін және 

проблемаларын білуге тырысыңыз.  
2. Тәртіптік шара қолданбастан өзге жолмен ықпал ете біліңіз.  
3. Жазалаудан бас тартыңыз.  
4. Оптимистіктің үлгісін көрсетіңіз.  
5. Балаңыздың табысқа жету ниетін ынталандырыңыз.  
6. Дербестігін құрметтеңіз.  
7. Ақылы курстарды, консультациялар мен байқау тестілеулерді 

қаржыландырыңыз.  
8. Күн тәртібін құруға көмектесіңіз.  
9. Тапсырмаларды тексеріңіз және бақылаңыз.  
10.  Аралық тестілеу нәтижелерін талқылыңыздар.  
11.  Сәтсіздіктермен күресуде көмектесіңіз.  
12.  Дене еңбегі (спорт, ыдыс жуу, үй жинау) мен ой еңбегін кезектестіруін 

қадағалаңыз.  
13.  Көзін демалдыруын: теледидар, компьютер алдында көп отырмауын  

бақылаңыз.  
14.  Күні бойы жиі тамақтандырыңыз (құнарлы, дәруменді, мүмкіндігінше 

жаңғақ, сүт өнімдері, ет, балық, көкөніс, жеміс-жидек, шоколад).  
15.  ҰБТ күні – жеңіл таңғы ас (тоя тамақтанбау, тыныштандыратын дәрі 

пайдаланбау).  
16.  Жүйке-психикалық күш түсіруді, теріс эмоция мен стрессті шешіңіз.  
17.  Өзін-өзі тексеруіне, өз күші мен қабілетіне сенуіне, өзіндік бағалауын 

нығайтуына  көмектесіңіз.  
18.  Сәтсіздік жағдайында көмектесетініңізге сендіріңіз.  
Отбасында жоспарланған тәрбиеге үнемі қол жеткізу мүмкін болмайтыны 

белгілі, тәрбиенің сәтсіздікке үшырауына тәрбиені жүргізіп отырған адамның 
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педагогикалық сауаттылық деңгейі, адамның көңіл-күйі мен материалдық, 
әлеуметтік жағдайы ықпал етеді. Отбасылық тәрбиеде кері ықпал ететін 
себептер:  

• отбасындағы өктемдік арқылы баланың өзін-өзі басқару, билеу 
еркіндігінен айрылуы, өз күшіне, мүмкіншілігіне сенбеуі, қарсы тұру күш-
жігерінің төмендеуі, сезімінің мұқалуы;  

• баланы еркімен жіберушілік, еркелік, бәрін кешірушілік. Отбасының 
баланың дегеніне көніп, жетегіне еруі нәтижесінде оны өзімшілдікке 
тәрбиелеуі;  

• отбасында бірыңғай талаптың болмауы, ересектер арасындағы 
алауыздықты пайдаланып, баланың екі жүзді және жағымсыз істерге бейім 
болып өсуі;  

• ата-ананың баланы ұжымнан шеттетіп өсіруі салдарынан тұлғаның 
қалыптасуына кері әсер етуі;  

• ата-ананың баласының іс-әрекетіне немқұрайлылықпен қарауы, 
жауапсыздық танытуы баланың кездейсоң, күмәнді адамдармен танысу 
мүмкіншілік алуы.  

Ата-ана абыройы – бала көзімен көріп тұрған, жасы үлкен кісінің күмән 
келтірілмейтін қасиеті, күші, ішкі қуаты, берік логикаға негізделген ісі мен 
қасиеті. Осы қасиеттерді баланың бойына сіңіре білу – отбасы тәрбиесінің 
мақсаты, борышы, міндеті. Ал, оқу-тәрбие жұмысының мазмұнын жақсартуға 
қамқорлық жасап, оларға ата-аналарды, жұртшылықты қатыстыру, яғни 
ынтымақтастық орнату ісімен мектеп айналысады. Қашан болмасын, мектептің 
сенімді одақтасы – отбасы. Мектеп – өзгеріп отыратын жағдайлар мен 
құбылыстарды ажырата білетін, жасампаз шығармашылық тұрғысынан 
қарағанда болашақ мамандық иелерін, қоғам мен заман талабына сай 
талаптарды көре біліп, іс жүзінде асыратын жеке тұлға әзірлейтін мемлекеттік 
мекеме. Яғни, мектеп өзіне бөлініп берілген шағын ауданда мемлекет атынан 
іс-әрекет жасай отырып, Конституцияда жазылған білім беру саласындағы 
қағидаларды ата-аналармен, әрбір отбасымен бірлесе отырып іске асырады [3].  

Тәрбие әдісі – тәрбиеші мен тәрбиеленушінің қоғамдық келісілген, ол 
педагогикалық тұрғыдан мақсатты өзара әрекеттесуді, тіршілік әрекетін, 
қарым-қатынасты, сондай-ақ тәрбиелік ықпалдар құралдары мен тәсілдерінің 
жиынтығын ұйымдастыруға ықпал етеді, тәрбие мақсаттарын анықтауға 
бағытталады.  

Тәрбие әдістерін таңдау оқушылар қызметінің мақсаты, міндеті және 
мазмұнымен келісілуі, ал әдістер генезисі қоғамның тәрбиеге қоятын 
талаптарын көрсетуі тиіс.  

Кей зерттеушілер өз еңбектерінде (Сидоркин А.М. және Керкис С.С.) 
келесі әдістер тобының тиімділігін атап көрсетті [4]:  

1) қызметтер мен қарым-қатынас түрлерін өзгертуге бағытталған;  
2) сыныптағы, отбасындағы қарым-қатынасты өзгертуге бағытталған.  
Қызметтер мен қарым-қатынас түрлерін өзгертуге бағытталған әдістер:  
- жас ерекшеліктерін ескере отырып қызметтер мен қарым-қатынастың 

жаңа түрлерін енгізу әдісі; пікірталастың күрделендірілген формалары;  
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- өзіндік талдау әдісі, рефлексия әдісі; рөлдік ойындар; әлеуметтік жобалау 
және т.б.  

Сыныптағы, отбасындағы қарым-қатынасты өзгертуге бағытталған әдістер: 
жаттығу, тапсырма, жеке бас үлгісі; иландыру, сын; тәрбиелік жағдаят әдісі;  
іскерлік ойындар; ынталандыру және жазалау әдістері; қоғамдық пікір әдісі;  
жаңа дәстүрлер жасау әдісі және т.б.  

Басқа зерттеушілер (Генварева Ю.А. және т.б.) мектеп пен отбасының 
өзара қарым-қатынас әдістерін төмендегі бөлімдер бойынша жіктейді:  

1) өзара қарым-қатынасты ұйымдастыру әдістері (жеке және ұжымдық 
перспективалар, міндеттер, проблемалар, ережелер мен нормалар);  

2) өз әрекеттік әдісі (жеке және ұжымдық өзін-өзі басқару, жарыс, өзіне өзі 
қызмет ету);  

3) қатынасу әдісі (құрмет, түсіну, сенім, өзін-өзі байқау, рефлексия, өзін-
өзі тану, иландыру, сын, өзін-өзі бақылау және т.б.);  

4) ықпал ету және түзету әдістері (үлгі, түсіндіру, қуанышты, махаббатты 
және сұлулықты күту, екіжақты жауапкершілік, абырой және намыс сезіміне 
жүгіну, арманның өзектендірілуі, сендіру, жаттығу, ынталандыру және 
жазалау).  

Торохтий В.С. өз еңбектерінде социуммен, басқа әлеуметтік 
институттармен өзара әрекеттесу мазмұнын көрсететін білім беру мекемелері 
қызметіндегі әлеуметтік-педагогикалық тәсілдердің мәнін қарастырады. 
Әлеуметтік-педагогикалық көзқарастардың маңызды әдістеріне: бітістірушілік 
әдісі, серіктестік әдісі, кеңес беру әдісі, өзара сенімге негізделген қарым-
қатынас әдісі, кеңес әдісі, ұсыныс әдісі, эмпатия әдісі, толеранттылық әдісі, 
әлеуметтік бейімделу әдісі, түзету әдісі, әлеуметтік қолдау әдісі, өзара 
ақпараттандыру әдісі, келісім әдісі, бірге қызмет ету әдісі, әлеуметтік тәрбие 
әдістері, әлеуметтік оқыту әдістері жатады [5].  

Мектеп пен отбасының педагогикалық өзара қарым-қатынасының 
қарастырылған формалары мен әдістері ата-аналардың тәрбие процесіне 
белсенді атсалысуына, оқушылардың әлеуметтену процесінің тиімділігіне 
ықпал етеді.  

Мектеп және отбасы арасында байланыс орнатуда Назарбаев зияткерлік 
мектептерінің іс-тәжірибесін қолдану тиімді. НЗМ өз Отанын сүйетін, бәсекелік 
орта жағдайында ойдағыдай іс-әрекет жасауға қабілетті, жоғары мәдениеті мен 
азаматтық жауапкершілігі бар, үйлесімді дамыған, шығармашыл және жоғары 
адамгершілікті тұлға қалыптастыру мақсатында жұмыс жасауда. Осы мақсатты 
жүзеге асыруда бірқатар міндеттерді орындау көзделген: оқушылардың өмірлік 
құзыреттіліктерін дамыту арқылы оқу іс-әрекетін; қосымша білім беруді; 
сыныптан тыс шараларды; жергілікті бірлестіктердің проблемаларын шешуге 
қатысуды қамтамасыз ету. Яғни, НЗМ-де білім беру және тәрбие процесіне 
қатысушылар арасындағы жауапкершілік тең бөлінген [6].  
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2 Мектептің ата-аналармен қарым-қатынасын дамыту бойынша 
әдістемелік ұсыныстар  
 

Мұғалімдер мен ата-аналар өздерінің педагогикалық күш-жігерін біріктіре 
отырып, бірлесе шешетін проблемаларды жақсы білулері тиіс. Бұл 
проблемалардың аясы кең және белгілі бір шарттылық бойынша оларды үш 
топқа бөлуге болады.  

Бірінші топқа мектеп пен отбасы оқу-тәрбие жұмысының мақсатымен 
және мазмұнымен байланысты проблемаларды жатқызуға болады.  

Екінші топты оқушыларды отбасындағы өзінің тұлғалық дамуы мен 
қалыптасуындағы жұмысқа ынталандыру әдістемесі құрайды.  

Үшінші топқа отбасылық тәрбие процесінде оқушылардың жас және жеке 
ерекшеліктерін ескеру проблемасы жатады.  

Осы аталған проблемаларды шешуде мектеп пен ата-аналардың бірге 
атқаратын жұмыстың сипаты қандай болуы тиіс?  

Отбасы мен мектептің бірлескен іс-әрекетінің маңызды жағы мақсатты 
нұсқаманы іске асыру және оқушылармен жүргізілетін оқу-тәрбие жұмысының 
мазмұндылығын арттыру болып табылады.  

Педагогикалық тәжірибеде сынып жетекшісінің оқушылардың ата-
аналарымен жүргізетін қызметтің бес түрі анықталған [7]:  

1. Ата-аналарды түрлі әрекеттердің көмегімен оқу-тәрбие процесіне 
қатыстыру:  

• балалар мен ата-аналардың шығармашылық күнін ұйымдастыру;  
• ашық сыныптар мен сыныптан тыс іс-шаралар; мектеп кеңесі жұмысына 

тарту; мектеп пен сыныптың материалдық-техникалық базасын күшейтуде 
және сыныптан тыс іс-шаралар ұйымдастыруда көмек көрсету.  

2. Ата-аналармен педагогикалық-психологиялық ағарту жұмысын 
ұйымдастыру: мектептік, сыныптық конференциялар; психологиялық, 
педагогикалық, медициналық кеңестер; тренингтер; қызығушылықтары әртүрлі 
балалардың (қабілетті балалар, қиын балалар, түрлі үйірмелерге қатысатын 
балалар т.б.) ата-аналары үшін лекторийлер.  

3. Ата-аналарды балаларымен бірге өткізілетін іс-шараларға тарту:  
• сынып жетекшісі ұйымдастырған шараларға – саяхат, сенбілік, жөндеу 

жұмыстары т.б. қатысу;  
• жалпымектептік дәстүрлі іс-шаралар (түлектер кеші, ардагерлермен 

кездесу т.б.);  
• оқырмандар конференциясы; отбасылық және отбасыаралық байқаулар; 

республика аумағына және одан тыс жерлерге жорықтар ұйымдастыру.  
4. Жекелеген оқушылардың отбасы тәрбиесінде түзету жұмыстарын 

жүргізу: психологиялық-педагогикалық кеңестер мен көмектер; «қиын» және 
«катерлі топ» балаларымен жұмыс; психологиялық ахуалы ауыр отбасына және 
қиын бала өсіп келе жатқан отбасына көңіл бөлу.  

5. Ата-аналар белсенділері, ата-аналардың қамқоршылық кеңестері мен 
қоғамдық ұйымдар арасындағы өзара байланыс.  

Сонымен бірге, ата-аналардың педагогикалық мәдениетін көтерудің бір 
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түрі – ата-аналар университетінің жұмысын жолға қою. Университет көмегімен 
ата-ана психологиялық-педагогикалық білім алады, тәрбие мен оқыту теориясы 
және тәжірибе саласында білім жинақтайды. Бұл білімнің тиімділігін арттыру 
мақсатында конференциялар, семинарлар, тәжірибелік сабақтар, кеңестер, 
саяхаттар пайдаланылады.  

Бүгінгі таңда нарықтық экономикаға өтумен байланысты бұл салада 
атқарылатын шаралар көп. Егер қоғамға пайдалы адам тәрбиелеу, 
педагогикалық білімнің маңызын көтеру қажет болса, мемлекет оны шешудің 
экономикалық кілтін табуы тиіс.  

Білім беру ұйымының ата-аналармен жүргізетін ұйымдастырушылық-
педагогикалық жұмысы келесі формалар арқылы жүзеге асады: қамқоршылық 
кеңестері, ата-аналар комитеті (жалпымектептік, сыныптық), ата-аналар 
жиналысы, конференциялар және т.б. (1-сурет).  

Қамқоршылық кеңестері мектеп пен қоғам арасындағы буын, себебі 
мектеп – қызмет көрсетуші, ал қоғам (ата-аналар, жұмыс берушілер, бизнес, 
БАҚ және т.б.) – оны тұтынушылар болып табылады. Мектепте қамқоршылық 
кеңесінің болуы мектепке артықшылықтар беретіні түсінікті. Ол тек бюджеттен 
тыс қаржыны іздестіріп қана қоймайды, оның мүдделерін түрлі деңгейлерде 
алға бастыратын адамдарды тартады.  

Қамқоршылық кеңесінің қызметі – жалпы білім беруді басқаруды 
демократияландыруға ықпал ететін механизмдердің бірі. Қамқоршылық 
кеңестері өзін-өзі басқару органы ретінде жалпы білім беретін мектептерде 
қамқоршылық кеңестері қызметінің Үлгілік ережелеріне және оны сайлау 
тәртібіне сәйкес құрылады.  

Мектептердегі қамқоршылық кеңестері қызметінің басты тақырыбы 
дарынды және аз қамсыздандырылған балаларды қолдау, түрлі үйірмелер мен 
секциялар ашу, балалар мен жасөспірімдер үшін акциялар ұйымдастыру және 
өткізу, сол сияқты мектепте инновацияға қолдау көрсету екенін қамқоршылық 
кеңестері қызметін ұйымдастыруға жүргізілген мониторинг көрсетіп отыр.  

Педагог қызметкерлер, ата-аналар және жұртшылықтың пікірінше 
қамқоршылық кеңесі құрамына қаланың (ауданның) құрметті азаматтары, 
демеушілер, ата-аналар жұртшылығының өкілдері, басшылар, пікірі мен 
өздерінің өмірлік ұстанымдары өзгелерді қызықтыратын қоғамға танымал 
адамдар: ата-аналар, іскерлер, мәдениет қайраткерлері, балалар еліктеп жүрген 
«жұлдыздар» енуі тиімді деп санайды.  

Ата-аналар комитеті – жалпымектептік немесе сыныптық жиналыстарда 
сайланатын, ең белсенді, ықыласты деген ата-аналардан тұратын қоғамдық 
орган. Оның құрамы 5-6 адамнан (төраға және негізгі міндеттерді атқаратын 4-5 
мүше) тұрады. Қажет болған жағдайда ата-аналар комитетінің жанында 
кеңестер, комиссияның ынталы топтары құрылуы мүмкін.  

Дұрыс және тұрақты қызмет еткен кезде ата-аналар комитеті – сынып 
жетекшісінің оң қолы. Сыныпта атқарылатын күнделікті жұмыстың барлығы 
(ұйымдастырушылық, орындаушылық, бастамашылық, тәрбиелік, 
бақылаушылық, үгіттеушілік) сынып жетекшісінің ата-аналар комитетіне 
шебер әрі бағыттаушылық ықпал етуі арқылы жүзеге асырылады.  
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1-сурет – Мектеп және отбасы арасындағы өзара қарым-қатынас  
 
Ата-аналар комитетінің мүшелері сынып жетекшісіне мектеп пен 

оқушылардың жанұялары арасында байланыс орнатуға, сыныптағы, сыныптан 
тыс тәрбие жұмыстарын (мерекелер, кештер, саяхаттар, театрға саяхат, т.б.) 
өткізуге көмектеседі. Олар педагогикалық жағынан кемшілігі бар балалардың ата-
аналарымен арнайы жұмыс жүргізе алады.  

Мұғалім балалармен дұрыс қарым-қатынас орнатуы үшін ең алдымен 
оқушының аты-жөні, мекен-жайы, отбасы, денсаулығы, жеке ерекшеліктері, 
оқуға, еңбекке бейіні, адамдармен қарым-қатынасы, ақыл-ойы мен дарындылық 
қасиеті туралы деректерді білуі қажет.  

Оқушылардың әлеуметтік дағдылары мен пәнге қатысуына ықпал ететін 
факторлардың бірі – пән мұғалімінің балалармен тіл табыса білу қабілеті болып 
саналады. Мұғалімнің жеке басының қасиеті мен талабы оқушының пәнге деген 
қызығушылығына елеулі әсер етеді. Оның сөзі, жүріс тұрысы, өзін-өзі ұстауы, 
мәдениеттілігі әрдайым бала үшін үлгі болып табылады. Жасөспірімдер үшін 
мұғалімнің рухани дүниесі, өздеріне деген көзқарасы маңызды рөл атқарады.  

Ата-аналар жиналысы. Онда күнделікті өмір, еңбек, демалыс, оқушылардың 
бос уақыты, кәсіптік бағдар, оқу және тәрбие жұмысы, т.б. талқыланып, оларды 
одан әрі жетілдірудің нақты жолмен қарастырылады. Сынып ата-аналары 
жиналысында ата-аналар комитеті, олардың төрағасы сайланады.  

Педагогикалық насихат, яғни ата-аналарға педагогикалық білім беру. 
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Қазіргі ата-аналар және қалық бұқара арасында психологиялық және 
педагогикалық білімді насихаттаудық маңызы өте зор. Насихат жұмысы оқыту 
мен тәрбие міндеттерін шешуге әсер етеді.  

Тәрбие процесінде жеке адамның қалыптасуы ата-аналардың ықпалына, 
олардың жалпы және педагогикалық мәдениетіне байланысты. Осы тұрғыдан ата-
аналарды педагогикалық-психологиялық білім негіздерімен қаруландыру – 
мектеп алдында тұрған міндеттердің бірі.  

Мектептің ата-аналар комитеті мұғалімдерге, ата-аналарға көмектесіп, 
балалардың демалысын, қиын отбасыларын қамқорлыққа алып, балалардың 
тұрған жеріндегі жұмыстарды ұйымдастыруға, ата-аналар жиналыстарын, 
конференцияларын, пікірталастарды, балалар мерекелерін өткізуге арналған 
дайындық жұмыстарына қатысады.  

Мектеп пен отбасының ынтымақтастығын жүзеге асыруда басты рөл сынып 
жетекшісіне тиесілі екені даусыз. Жалпы орта білім беретін мектептегі сынып 
жетекшісі – сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырумен, үйлестірумен және 
өткізумен айналысатын педагог. Ол сынып ұжымымен жүргізілетін тәрбие 
түрлері арқылы мектеп пен оқушы арасындағы қарым-қатынасты 
ұйымдастырады. Сынып жетекшісі өзінің іс-әрекеті арқылы әр оқушының жеке 
өзіндік ерекшеліктерін көрсете білуіне жағдай жасайды, өз қызметін білім беру 
ұйымы мен отбасы арасында ынтымақтастық орнату арқылы тұлға тәрбиесіне 
бағыттап жүзеге асырады.  

Балқаш қаласындағы №8 орта мектебінде құрылған «Бәйтерек» әкелер кеңесі 
мектеп пен ата-ана арасындағы байланысты нығайту және дамыту, әрі 
насихаттаудағы іс-шаралар балалар мен жастарды заманауи талаптарға сай 
тәрбиелеуге, оларды мамандық таңдауға, арнайы орта және жоғары оқу 
орындарына түсуге, халық шаруашылығы салаларында еңбек етуге даярлауға 
бағытталып отыр [8].  

Кеңестің мақсаты – отбасында бала тәрбиесіндегі әкенің рөлін арттыру, 
ұстаз, ата-ана және оқушы арасындағы байланысты нығайту, оқушылардың 
ғылыми-зерттеу, шығармашылық жұмыстарына қолдау көрсету, сауықтыру, 
мәдени іс-шаралар ұйымдастыруға көмектесу және т.б. (1-қосымша).  

Мұндай шараларды еліміздің көп өңірлерінен көруге болады, мысалы 
Алматы облысында құрылған Әжелер комитетінің де жас ұрпаққа берер өнегесі 
мен ұлағатты істері көп. Бала бойындағы білімге құштарлық және отан сүйгіштік, 
мейірімділік пен ата дәстүрге адалдық әженің әлдиінен бастау алады деп санайды 
ұйымдастырушылар.  

Мектеп пен отбасы, ұстаз бен бала арасында ынтымақтастық орнаған кезде 
ғана жас ұрпақты табысты әлеуметтендіру мүмкін деп айтуға болады.  
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Қорытынды  
 

Мектеп пен ата-ана, қоғам бірлескен кезде ғана тәрбие процесі өз 
жұмысының нәтижесін бере бастайтыны анық. Қоғамдық тәрбие нышандары 
жанұядан бастау алады. Отан отбасыдан тұратын болса, мемлекет іргесінің 
беріктігі, әл-ауқатының мықтылығы және экономикалық тұрақтылығы – сол 
мемлекетте тұратын азаматтардың адами және білімдік әлеуетіне байланысты. 
Мектеп пен отбасы арасында тығыз әрі шығармашылық байланыс орнаған 
кезде ғана өркениетті қоғамда өмір сүруге, бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу 
мүмкін.  

Бала өмірге келген күннен бастап оның тәрбиесіне ата-анасы, оны 
қоршаған жақындары, көршілері, дос-жарандары және т.б. ықпал етеді. Мектеп 
табалдырығын аттаған сәттен бастап оның өмірінде жаңа кезең басталады, 
құндылықтарға деген көзқарасы мен қатынасы өзгереді. Бұл кезеңде ата-
ананың жауапкершілігі арта түседі, ол баласы мен мектеп ұжымы арасындағы 
қарым-қатынастан, баласының жаңа ортадағы тыныс-тіршілігінен хабардар 
болуы тиіс. Бала мен мектеп арасындағы байланыс сынып жетекшісі мен ата-
ана ортасында тығыз ынтымақтастық орнаған кезде сәтті болмақ.  

Сынып жетекшісі мектеп пен отбасы арасында қарым-қатынас орнату 
және оны дамыту үшін келесі жағдайларды басшылыққа алуы тиіс: отбасының 
тәрбиелік мүмкіндігін зерттеу; ата-аналар қауымдастығын құру; сыныптан тыс 
шараларға ата-аналарды көптен тарту; сыныптағы имандылық сағаттарын ата-
аналармен бірге жүргізу; ата-аналардың бала тәрбиесіне деген жауапкершілігін 
арттыру.  

Педагогтер мен ата-аналардың мақсатты түрде ұйымдасқан өзара қарым-
қатынасы кезең-кезеңімен жүзеге асырылады және өз міндеті ретінде ата-
аналардың педагогикалық ұстанымдарын белсенді қалыптастыру, олардың бала 
тәрбиесі үшін өзінің азаматтық парызы мен жауапкершілігін түсіну деп біледі.  

Мектеп педагогтері отбасының жақсы тәжірибесіне сүйенеді, оны тәрбие 
процесінде оң үрдістерді күшейтуде және теріс үрдістерді тегістеу үшін 
қолданады. Оң бағытты қарым-қатынастағы басты әрі шешуші шарт – 
мұғалімдер мен ата-аналар арасындағы сенімге құрылған серіктестік байланыс 
болып табылады. Ең бастысы байланыс орнатуда ата-аналарда тәрбие 
процесіне қызығушылықтың тууы, жетістікке жету қажеттілігі, өз күштеріне 
сенімді болуы маңызды. Ата-аналар белсенділерінің тек өз баласының ғана 
емес, барлық сынып тәрбиесіне қатысуы осындай педагогикалық өзара қарым-
қатынас нәтижесі. Сонда ғана мектепте және сыныпта ата-аналардың 
атсалысуымен өткізілетін ұжымдық іс-шаралар өз мәресіне жететін болады.  

Жоғарыда айтылған ой-пікірлерді қорыта келе айтарымыз, мектеп пен 
отбасы, ұстаз бен ата-ана арасында ынтымақтастық орнатып, жемісті жұмыс 
жасау – бүгінгі күннің кезек күттірмес мәселесі.  
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1-қосымша  
2014-2015 оқу жылында Балқаш қаласындағы №8 орта мектебінде құрылған 

«Бәйтерек» әкелер кеңесінің жұмысы туралы  
 

Жалпы мектептік ата-аналар жиналысында оқушылардың әкелері арасынан 
Әкелер кеңесі (бұдан әрі – Кеңес), оның төрағасы (Төлеубеков Ә.О.) және 
мүшелері сайланды. Жиында Кеңестің жаңа оқу жылына жоспары жасалды.  

 
І. Жалпы ереже  

1.1 Жалпы білім беретін №8 орта мектебінде «Бәйтерек» Әкелер кеңесі жас 
ұрпақты тәрбиелеуде мектеп пен ата-ана байланысын нығайту, дамыту, 
насихаттау мақсатында құрылды.  

1.2 Кеңес ата-аналар қоғамының бастамасымен 1 жыл қызмет етеді.  
1.3 Кеңес мүшелері мектептің жалпы ата-аналар жиналысында сайланып, 

бекітіледі.  
1.4 Әкелер кеңесіне төраға, оның орынбасары, хатшы және Кеңес мүшелері 

кіреді.  
1.5 Кеңес төрағасы І отырыста мектеп оқушылары ата-аналары мен 

ұстаздары ұсынысы арқылы сайланады. Кеңес құрамына әр параллель 
сыныптардан бір адамнан сайлауға болады.  

1.6 Кеңес төрағасы және оның мүшелері өз қызметінде ҚР-ның «Бала 
құқықтары туралы», «Білім туралы» Заңдарын, ҚР Конституциясын басшылыққа 
алады.  

1.7 Кеңес мүшелері ата-аналармен және мектеп ұжымымен сыйластықта, 
ерікті түрде жұмыс жасайды.  

1.8 Кеңес жұмысы жалпымектептік ата-аналар жиналысының шешімімен 
тоқтатылады.  

 
ІІ. Әкелер кеңесінің мақсаты мен міндеттері  

Мақсаты: отбасында бала тәрбиесінде әкенің рөлін арттыру, ұстаз, ата-ана 
және оқушы арасындағы байланысты нығайту, бала тәрбиесіне қатысты 
мәселелерді шешуге қатысу, сауықтыру, әскери-тәрбие жұмысына, мәдени іс-
шараларда тәрбие жұмысын жандандыруға көмек беру, мектептегі өзін-өзі 
басқару ұйымының жұмысын жандандыруға, дамытуға қатысу.  

Міндеттері:  
- әлеуметтік жағдайы төмен, қиын жасөспірімдермен және қауіпті топтағы 

балалармен жұмыс жүргізу;  
- мектептің оқу-материалдық базасын нығайтуға қатысу;  
- оқушылардың қабілеттері мен дарынын дамытуға, денсаулықтарын 

нығайтуға атсалысу;  
- оқушыларды өзін-өзі тәрбиелеуге, жетілдіруге баулу;  
- мектеп дәстүрлерін дамытуға қолдау көрсету;  
- кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың 

алдын алу мақсатында өтетін шараларға қатысу;  
- рейдтер өткізуде ерікті жасақтар құру.  
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ІІІ. Әкелер кеңесінің қызметі  
3.1 Мектеп өміріне.  
3.2 Мектепішілік іс-шараларға.  
3.3 Баланың оқуы мен тәрбиесіне қолайлы жағдай туғызуға.  
3.4 Оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыруға.  
3.5 Балалардың жауапкершілігін дамытуға.  
3.6 Өз өмір тәжірибесіне сүйеніп, оқушыларға кәсіптік бағдар беруге.  
3.7 Оқушылардың құқықтық тәрбиесіне ықпал етуге.  
3.8 Отбасының қиын және қауіпті топтағы оқушылармен жүргізілетін 

жұмысты жоспарлауға және ұйымдастыруға.  
3.9 Бала тәрбиесіне селқос қарайтын ата-аналармен жұмыс жүргізуге.  
3.10 Оқушыларды қоғамға жат қылықтардан сақтануға тәрбиелеуде, 

салауатты өмір салтын насихаттауда сынып жетекшілеріне көмек көрсетуге.  
3.11 Оқушыларды отансүйгіштікке, ерлікке, азаматтылыққа, 

толеранттылыққа тәрбиелейтін іс-шаралар ұйымдастыруға және өткізуге.  
3.12 Ата-аналар жиналысында талқыланатын сұрақтар бойынша ұсыныс 

беруге.  
3.13 Мектеп әкімшілігімен бірге рейдтер ұйымдастыруға.  
3.14 Есепте тұрған оқушылармен алдын алу жұмыстарына, олардың ата-

аналарымен жекелей жұмыс жүргізуге.  
3.15 Мектептің, сынып кабинеттерінің жөндеу жұмыстарына көмек беруге 

қатысуды білдіреді.  
 

ІV. Әкелер кеңесінің құқығы  
4.1 Өмірлік және тәрбиелік проблемалар бойынша мектеп әкімшілігіне кеңес 

беруге.  
4.2 Бала өміріне қатысты сұрақтармен мектеп әкімшілігінің көмегіне 

жүгінуге.  
4.3 Туындаған проблемалар бойынша шешім қабылдауға.  
4.4 Ата-аналар жиналыстарына қатысып, тиімді ұсыныстар беруге құқылы.  

 
V. Әкелер кеңесінің жұмысын және іс-қағаздарын ұйымдастыру  

5.1 Кеңес отырысы мектеп жұмысының жоспарына сәйкес кем дегенде оқу 
жылында 4 рет өткізіледі. Қажет кезде жоспардан тыс өткізіледі.  

5.2 Кеңес отырысына кем дегенде барлық мүшелердің 50 пайызы қатысса, 
Кеңес жиналған болып саналады.  

5.3 Дауыс беруде 50 пайыздан артық дауыс жиналса, Кеңес шешімі 
бірауыздан қабылданады.  

5.4 Кеңес шешімі бойынша хаттама жазылады (айы, күні, жылы, қатысқан 
адамдар тізім көрсетіледі).  

5.5 Хаттама оқу жылының басынан бастап нөмірленеді.  
VІ. Кеңестің құжаттары  

6.1 Жалпы мектептік ата-аналар жиналысының шешімі.  
6.2 Әкелер кеңесінің жылдық жұмыс жоспары.  
6.3 Әкелер кеңесі отырысының хаттамалары.  
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Введение  
 

Педагогика должна стать наукой для всех:  
и для учителей, и для родителей.  
В.А. Сухомлинский  

 
Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются 

отношения между педагогами, учащимися и родителями. Родители и педагоги – 
воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным 
тогда, когда учителя и родители станут союзниками.  

Школа как организация образования выполняет основную часть 
воспитательной работы: на нее возлагаются основные задачи формирования 
гармоничной личности. Это не умаляет роли семьи, а доказывает необходимость 
согласования действий семьи и школы.  

В Послании Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 
отмечено, что наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей для 
раскрытия потенциала казахстанцев [1]. Необходимо принять молодое поколение 
как субъект истории развития независимого Казахстана, как исключительно 
важный фактор перемен, как носителя новых идей и программ, как социальную 
ценность особого рода, представителя монолита «Мәңгілік Ел». Эффективность 
процесса воспитания напрямую связана как с семьей, так и с организацией 
образования.  

Семья совместно со школой создает тот важнейший комплекс факторов 
воспитывающей среды, который определяет успешность либо неуспешность 
всего учебно-воспитательного процесса.  

Современная семья развивается в условиях качественно новой 
противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот 
общества к проблемам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные 
целевые программы по укреплению и повышению ее значимости в воспитании 
детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к 
обострению семейных проблем. Следовательно, в сложных современных 
условиях семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со 
стороны общества, школы. Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на 
активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную 
досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами.  

На государственном уровне данный вопрос нашел свое отражение в Законе 
«Об образовании» Республики Казахстан, в котором возникли предпосылки для 
равноправного творческого заинтересованного взаимодействия семьи и 
организации образования.  

Цель данного методического пособия – изучение особенностей 
формирования взаимоотношений  школы и родителей.  
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1 Сущность и содержание формирования взаимоотношений школ 
с родителями  
 

Для нормального прохождения процесса обучения и формирования личности 
ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и 
учащимися, самими учащимися, организациями образования и семьей в целом.  

Воспитание детей – это единая задача всего сообщества родителей педагогов 
и общественности. Воспитание – дело обоюдное и очень важное.  

Говоря о взаимоотношениях между школой и семьей, прежде всего, важно 
отметить, что они должны основываться на принципах взаимосвязи, 
взаимопреемственности и взаимодополнения не только в образовательной, также 
в воспитательной деятельности. Не разграничение функций, не снижение 
ответственности семьи, а углубление воспитательного процесса за счет 
включения в него педагогического коллектива – единственно правильный путь 
повышения качества образования и воспитания. Родительская общественность 
должна чувствовать себя соратником педагогического коллектива при разработке 
и реализации конкретных воспитательных задач, программ педагогического 
воздействия с учетом контингента организации образования и его семейно-
бытового окружения.  

Семья – это основа первичной социализации человека, именно в семье 
закладываются основы личности. Родители своим примером помогают ребенку 
освоить такие понятия как честность, отзывчивость, добропорядочность. Семья и 
школа должны работать в одном направлении, чтобы ребенок не был двуличным.  

В семье проходит важнейший период развития человека – детство, среда, в 
которой происходит первичная социализация ребенка, формируется и 
воспитывается будущий член общества. Здесь закладываются основы личности 
физического, нравственного и духовного здоровья. Именно в семье формируются 
такие жизненно важные качества, как любовь к окружающим людям, социальная 
направленность на другого человека, предполагающая понимание и принятие 
мотивации окружающих людей, учет их интересов, отзывчивость и 
эмоциональное сочувствие. В семье формируется характер и интеллект, 
вырабатываются многие привычки и склонности, индивидуальные 
привычки и качества.  

Государство осуществляет социальную политику в отношении поддержки, 
помощи и охраны прав семьи.  

Каждая семья имеет структуру, закрепленную обычаями, традициями, 
нравственными и правовыми нормами, в рамках которой членов семьи 
объединяет многообразие отношений, также общее жизненное пространство, 
совместная деятельность, ведение домашнего хозяйства, проведение досуга, 
праздники, увлечения членов семьи.  

Итак, под семейным воспитанием понимается вся совокупность 
целенаправленных воспитательных и неуправляемых социализирующих 
воздействий на ребенка, которая осуществляется в условиях семьи. 
Содержательные различия семейного воспитания зависят от культуры, быта, рода 
профессиональных занятий членов семьи и др.  
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Другой институт социализации ребенка – это школа. Современная школа 
представляет собой сложную социально-педагогическую технологию подготовки 
подрастающих поколений к социальному функционированию, включению в 
жизнь. Школа решает задачи развития, воспитания, образования и социализации 
детей в возрасте от 6-7 до 18 лет. Специфика деятельности школы обусловлена 
следующими факторами:  

- знанием объективных закономерностей педагогического процесса;  
- четким представлением социальных функций школы в современных 

условиях;  
- пониманием особенностей и тенденций развития современной семьи;  
- практической подготовленностью учителя к работе с родителями по 

воспитанию подрастающего поколения.  
Идея «взаимодействия» – одна из самых популярных в современной 

педагогике. Уже не требует доказательства то, что осознаваемая взаимная 
деятельность субъекта по достижению общей цели может существенно повысить 
качество этой деятельности, в данном случае обучения и воспитания. В школе 
рассматриваются разные сферы взаимодействия: «педагог – ученик», «педагог – 
педагог», «ученик – ученик», но что интересно, почти никогда не рассматривается 
сфера «педагог – родитель» или «родитель – ученик». Почему-то сложилось так, 
что под данным углом зрения школьное обучение и воспитание рассматриваются 
очень редко.  

Обусловлено это несколькими причинами, одной из которых является явная 
недооценка той роли, которую могли бы сыграть родители в обучении и 
воспитании ребенка. Не срабатывает ли здесь некоторый профессиональный 
снобизм, выражающийся, например, в убеждении, что «воспитание – дело 
профессионалов и дилетантам там не место»? Также мешают взаимодействию и 
некоторые закоренелые стереотипы, довлеющие в школе, – в частности, что роль 
родителей в обучении и воспитании ребенка – только как помощников педагога, 
то есть они не могут вносить какие-либо коррективы в сам процесс обучения и 
воспитания.  

К сожалению, современная школа практически не использует в своей 
деятельности один из самых мощных рычагов воздействия на ученика, зная, что 
родитель наиболее заинтересован в успешном воспитании своего ребенка.  

Несмотря на то, что даже если осознается необходимость привлечения 
родителей к обучению и воспитанию ребенка, у большинства школ нет 
выработанных форм сотрудничества с ними, причем нет форм вовлечения 
родителей в обучение и воспитание детей и создания пространства, где родители 
могли бы реализовать свои возможности. В результате родители постепенно 
отдаляются от значимой части жизни ребенка – от его школьной жизни.  

Нельзя сказать, однако, что школа не делает попыток привлечения внимания 
родителей к обучению и воспитанию их детей. Это обычно осуществляется в двух 
формах: родителей приглашают в школу на родительское собрание либо 
вызывают в школу для личного разговора.  

Таким образом, не предполагается совместный поиск мер по выходу из 
проблемной ситуации и, тем более, совместное, согласованное осуществление 
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этих мер. Отсюда возникает и требует своего разрешения проблема: как, каким 
образом организовать взаимодействие школы и семьи, чтобы достигнуть 
определенных результатов в воспитании детей.  

Сотрудничество школы и семьи обусловлено следующими 
обстоятельствами:  

• единым объектом (субъектом воспитания);  
• общими целями и задачами воспитания детей;  
• необходимостью согласованности действий педагогов и родителей;  
• возможностью взаимного обогащения семей, классного и школьного 

коллективов, каждого участника взаимодействия.  
Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель создания 

благоприятных условий для полноценного социального становления, воспитания 
и обучения детей.  

Эта цель направлена на решение следующих общих задач воспитания:  
1. обеспечение качественного образования учащихся;  
2. развитие профессиональных интересов и подготовка детей к 

сознательному выбору профессии;  
3. формирование нравственности и культуры поведения у учащихся;  
4. подготовка учащихся к школьной жизни;  
5. формирование потребности в здоровом образе жизни.  
Для решения этих задач используются следующие средства:  
• организация психолого-педагогического просвещения, ориентированного 

на обсуждение актуальных и значимых для родителей проблем;  
• привлечение родителей к определению перспектив развития ребенка и 

соответственно к разработке программы действий; обеспечивающих их 
достижение;  

• участие родителей в анализе достижений ребенка, его трудностей и 
проблем;  

• поощрение, поддержка, пропаганда успехов родителей в воспитании детей.  
В исследованиях социологов вскрыты факторы, которые способствуют 

снижению темпов социализации в семье: ее нестабильность, наличие одного 
ребенка, недостаток рабочего времени у родителей для воспитания детей, 
отсутствие должного контакта со школой, нехватка педагогических знаний и 
умений.  

Согласно данным исследованиям главная причина в нарушении воспитания в 
семье то, что родители школьников бросаются в две крайности: одни родители 
воспитывают ребенка по авторитарному стилю, их внимание сосредоточено на 
соблюдении порядка и на школьных отметках, таких родителей мало заботит, 
добр ли их ребенок, способен ли он помогать и т.д., другие родители 
предоставляют ребенка самому себе, не желая приложить никаких усилий по 
воспитанию и обучению ребенка. Это, конечно же, происходит в педагогически 
несостоятельных семьях. Но, исследуя только родителей, в полной мере не 
удастся создать оптимальное взаимодействие семьи и школы, необходимо также 
вести углубленное изучение работы учителей и детей, стараться определить 
взаимосвязывающие главные «нити» между учителем, ребенком, родителем [3].  
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Для разрешения этой задачи необходимо выявить, прежде всего, 
профессиональное и социальное самочувствие учителей. Профессиональная 
деятельность учителей протекает в сложных и противоречивых условиях, 
конкретно это означает, что существуют проблемы:  

– Трудности, связанные с адаптацией учительства к нынешним социально-
экономическим условиям, а также неготовность значительной части учителей к 
такой адаптации.  

– Отсутствие совпадения между профессионализмом, понимаемым в 
традиционном ключе (знания, умения, навыки) и новым содержанием 
образования с новыми стандартами качества знаний.  

– Разрыв между состоянием материального обеспечения учителей и 
возможностями свободной, творческой педагогической деятельности.  

– Система социальной поддержки педагогических работников на 
государственном или региональном уровне не отвечает требованиям к 
соблюдению и защите учительских интересов.  

Необходимо проводить работу по определению одинаковых требований со 
стороны родителей и со стороны учителей, так как в процессе воспитания очень 
важно единство требований. Выравнивание требований школы и семьи можно с 
помощью лекций, бесед, индивидуальных консультаций, круглых столов общения 
между учителями и родителями.  

Можно выделить приоритетные направления взаимосвязи школы и семьи в 
обучении и воспитании учащихся:  

1. Педагогическое просвещение родителей.  
Эта работа должна иметь целевую направленность. Определяя содержание и 

формы психолого-педагогического просвещения, коллективу организации 
образования необходимо исходить из уровня подготовленности родителей к 
воспитательной деятельности и конкретных потребностей в повышении 
педагогической культуры той или иной семьи. Результативность педагогического 
просвещения зависит от знания педагогами конкретной семьи и адекватного 
подбора содержания и форм работы с родителями.  

Задача педагога – придать теоретическим знаниям прикладной характер. 
Необходимо привлекать родителей к самоанализу своей воспитательной 
деятельности, обмену опытом с другими семьями, изучению публикаций и др., 
что, в свою очередь, требует поиска новых форм организации педагогического 
просвещения.  

2. Открытость организации образования для родителей.  
Придать организации образования открытость – значит, сделать 

педагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным, 
гуманизировать отношения между детьми, педагогами, родителями. Открытость 
организации образования – это вовлечение родителей в образовательный процесс. 
Родители, члены семьи могут значительно разнообразить жизнь детей в школе, 
внести свой вклад в образовательную работу. Это может быть эпизодическое 
мероприятие, которое по силам каждой семье: экскурсия, поход, оснащение 
педагогического процесса, руководство кружками, студиями, обучение детей 
ремеслам, рукоделию, занятия театрализованной деятельностью и др.  
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В условиях открытой организации образования родители имеют 
возможность в удобное для них время прийти в класс, понаблюдать, как 
занимается ребенок. Познакомившись с реальным педагогическим процессом, 
родители заимствуют наиболее удачные приемы педагога, обогащают содержание 
домашнего воспитания. Наиболее важным результатом свободного посещения 
родителями организации образования является то, что они изучают своего 
ребенка в непривычной для них обстановке, подмечают, как он общается, 
занимается, как к нему относятся сверстники. «Запускается» рефлексивная 
деятельность: все ли я делаю как надо, почему у меня получаются иные 
результаты воспитания, чему надо поучиться. Открытостью организации 
образования может быть специально организованный открытый день, неделя, 
четверть.  

Необходимо разработать и познакомить родителей с их правами и 
обязанностями, связанными с открытостью организации образования. Формами и 
видами открытости могут быть общественный смотр знаний с привлечением 
родителей, участие родителей в обсуждении учебных планов, программ, 
учебников.  

3. Приобщение детей к семейным традициям, семейным праздникам, 
семейному досугу.  

Семья, как и другие социальные институты, существует, воспроизводя 
традиции, следуя определенным образцам деятельности, без которых немыслимо 
само ее развитие. Поскольку и сама семья, и ее ценности представляют собой 
порождение культуры, то практически любой образец материальной и духовной 
деятельности может служить основой для возникновения традиций в семье. Так, 
например, во многих семьях сложились традиции посадки дерева в честь 
новорожденного малыша или новобрачных, празднования дня поступления 
ребенка в школу, передачи от отца к сыну первой самостоятельно прочитанной 
книги, ведение семейной фотолетописи, видеолетописи и др. Назначение 
традиций в человеческом обществе остается неизменным: они призваны служить 
упрочению семейно-родственных связей и отношений, которые функционируют в 
качестве механизмов передачи таких личностно и социально ценных качеств 
человека, как любовь, доброта, сострадание, взаимопонимание, готовность 
прийти на помощь близкому человеку.  

В современных семьях появился интерес к своим корням, что выражается в 
традициях, связанных с экскурсом в родословную своей семьи (сбор и хранение 
семейных реликвий, создание фотоальбомов «Моя родословная», посещение 
мест, памятных для предков и др.). Разнообразнее становятся традиции 
проведения досуга: путешествия, воскресные поездки за город, посещение 
музеев, домашние концерты, национальные игры, спортивные развлечения и др. 
С другой стороны, нуждаются в обогащении содержания такие общепринятые 
семейные традиции, как празднование Нового года, Наурыз, знаменательных 
событий, дней рождения членов семей, и, конечно, в первую очередь детей.  

4. Совместная деятельность детей, родителей и учителей в различных сферах 
деятельности.  

Необходимо практиковать такие формы воспитательной работы, в которых 
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принимали бы участие и родители, и педагоги, и дети, например, совместные 
праздники, развлечения, спортивные мероприятия, спектакли, концерты, труд по 
благоустройству помещения образовательного учреждения и прилегающих 
территорий и др. Ценность таких форм заключается в том, что они оказывают 
непосредственное влияние на содержание досуга семьи, помогают родителям 
глубже понять работу педагогов с детьми, перенять некоторые методы и приемы 
этой работы, увидеть собственного ребенка в иной среде, системе 
взаимоотношений.  

5. Индивидуальная работа с дисфункциональной семьей.  
Современное состояние семьи можно охарактеризовать как кризисное. Упала 

рождаемость, происходит девальвация смысла семейной жизни, ее ориентация на 
воспитание детей. Родители, не владея в достаточной степени знанием 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его развития, зачастую 
осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Особенно осложнен процесс 
воспитания личности в тех семьях, где пьянство, иждивенчество, образ жизни 
родителей, противоречащий общественным нормам, оказываются 
превалирующими факторами влияния на ребенка.  

6. Привлечение родителей к управлению организаций образования. 
Родители, семья, являясь одними из социальных заказчиков образовательных 
услуг, должны быть включены в систему управления организации образования, 
принимать активное участие в оценке его деятельности [4].  

Одной из наиболее распространенных форм участия родителей в управлении 
школой является родительский комитет. В составе родительского комитета могут 
быть организованы комиссии, осуществляющие деятельность по различным 
направлениям воспитательной работы, также оказывающие помощь в 
осуществлении взаимосвязи школы, семьи и общественности по этим 
направлениям (повышение педагогической культуры родителей, культурно-
массовая, спортивно-оздоровительная работа и др.). При школе может быть 
организован попечительский совет, занимающийся одновременно и организацией 
образования, и семьей. Он призван оказывать им содержательную и 
материальную помощь. B состав такого совета могут входить представители 
администрации школы, родители, представители общественности, спонсоры и др.  

В результате такого взаимодействия школы и семьи можно будет получить 
следующие результаты: развить умение ставить и осуществлять воспитательные 
задачи; овладеть основными приемами по их реализации; развить умение 
анализировать свой опыт; развить умение прогнозировать результаты применения 
воспитательных стратегий; развить умение создать обстановку доверия, 
психологической безопасности и равноправного сотрудничества; развить умение 
изменять свое поведение в зависимости от поведения ребенка; развить умение 
учитывать потребности ребенка не в ущерб собственным; сформировать 
устойчивое психоэмоциональное состояние; сформировать адекватную 
самооценку; вселить спокойствие и уверенность; научить применять 
оригинальные приемы в воспитании ребенка; проявлять такт, внимание к мнению 
и предложениям друг друга; сформировать эмоциональную готовность к 
совместной деятельности; достичь удовлетворенности ее результатами; 
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сформировать уважение позиции друг друга, сопереживание, сочувствие; 
добиться стремления к официальному и неофициальному общению; развить 
творческий характер отношений, стимулирующий инициативу и 
самостоятельность участников совместной деятельности; добиться 
осуществления постоянных контактов, активности участия в совместной 
деятельности; научить подстраховке, помощи, поддержке друг друга; развить 
способность приходить к согласию по спорным вопросам; научить учитывать 
мнения друг друга при организации работы; развить способность родителей 
применять свои знания на практике в повседневной жизни (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Взаимоотношение школы и семьи  
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2 Методические рекомендации по развитию взаимоотношений школ 
с родителями  
 

Взаимодействие школы с родителями предусматривает разработку единых 
требований к ребенку, определение воспитательных задач и организацию 
совместной деятельности педагогов и родителей по реализации этих задач, это в 
свою очередь предполагает изучение ребенка в семье и школе с помощью 
специальных методик и составление программы его развития.  

Характер взаимодействия педагогов с семьей в основном зависит от позиции 
родителей, которые по-разному относятся к школе, видят свою роль в 
организации воспитательной работы в школе и классе, по-разному воспитывают 
ребенка в семье, имеют различный интеллектуальный уровень.  

Необходимо дифференцированно строить работу с семьей и родителями, не 
навязывая всем одинаковые формы взаимодействия, а ориентируясь на 
потребности, запросы родителей, особенности семьи и семейного воспитания, 
терпеливо приобщая их к делам школы, класса, своего ребенка.  

Цели и педагогические условия взаимодействия школы с семьей являются 
главными структурными элементами в организации взаимодействия. А средством 
достижения поставленных целей является выбор форм и методов взаимодействия.  

Выбор содержания, форм и методов для осуществления взаимодействия 
принадлежит школе. Они зависят от общественных установок и устремления 
родителей, а также от конкретных задач, стоящих перед школой и семьей на 
данном этапе.  

Многие ученые (Журбина А.Т., Генварева Ю.А. и др.) классифицируют 
формы взаимодействия на индивидуальные и групповые, другие же 
исследователи (Гребенников И.В., Хоменко И.А. и др.) рассматривают формы 
взаимодействия школы и семьи с точки зрения их использования в рамках 
информирования, просвещения, обучения, консультирования родителей.  

К коллективным формам взаимодействия школы и семьи относятся: общие и 
классные родительские собрания, на которых обсуждают насущные проблемы 
классного и родительского коллективов; родительский лекторий, который 
способствует психологической и социально-педагогической компетентности 
родителей; тематические конференции, «круглые столы», диспуты и дискуссии 
по обмену опытом воспитания детей; вечера вопросов и ответов с привлечением 
специалистов; дни открытых дверей для родителей, посещение ими класса и 
наблюдения за детьми в определенные отрезки времени; презентации, которые 
подготавливают как педагоги, так и члены семьи; привлечение родителей к 
участию в оформлении предметных газет, выставок работ учащихся, текстовых и 
фотоматериалов, к изготовлению наглядных агитаций; привлечение родителей к 
руководству школьными кружками; участие родителей в подготовке и 
проведению внеклассной и внешкольной работы с учащимися; привлечение 
родителей к совместной деятельности с ребенком, организации его жизни в 
школьном коллективе.  

Из индивидуальных форм взаимодействия школы с родителями 
используются: индивидуальные беседы с родителями и другими членами семьи, в 
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результате которой согласованно составляется программа и система 
педагогических действий с конкретным ребенком; посещение семьи для 
знакомства с домашними условиями жизни ребенка, анкетирование членов семьи, 
составление социальной карты семьи, обследование жилищно-бытовых и 
воспитательных условий, проведение консультаций по семейным проблемам и 
проблемам воспитания детей.  

Одной из форм тесного взаимодействия школы с родителями учащихся 
выпускных классов является подготовка и сдача единого национального 
тестирования. В период подготовки к ЕНТ родители учащихся и администрация 
школы, учителя-предметники, психолог должны обеспечить комфортные 
условия, в том числе и психологическую обстановку, для достижения учащимися 
ожидаемых результатов.  

Организуя в школе совместную работу семьи и классных руководителей, 
нужно стремиться к достижению конечной цели – обеспечению оптимального 
личностного развития каждого ребенка.  

Знание особенностей семьи, выделение на их основе условных групп 
родителей позволит осуществлять дифференцированный и индивидуальный 
подход в руководстве воспитанием школьников в семье. Совершенствование 
педагогического руководства семьей возможно при осуществлении 
систематического дифференцированного и индивидуального подхода к 
родителям с учетом их педагогического лица, воспитательных условий семьи. 
Основу составляют групповые и индивидуальные формы работы с семьей и 
родителями. В то же время есть проблемы, которые волнуют всех родителей или 
имеют отношение к воспитательной деятельности детей в данном классе. Такие 
вопросы обсуждаются на общих собраниях.  

Родительское собрание – это основная форма работы с родителями, где 
решаются проблемы жизни класса. Существенное значение для взаимодействия 
имеет стиль общения педагогов на родительских собраниях. Педагогам следует 
исходить из того, что родители собираются для обсуждения вопросов, которые 
затрагивают их интересы и интересы детей. Классный руководитель 
предусматривает различные формы психолого-педагогического просвещения 
родителей, которые предполагают активное, творческое участие родителей в 
обсуждении вопросов, организации и проведении занятий. В определении 
тематики лектория участвуют сами родители.  

Активными формами взаимодействия педагогов и родителей могут быть 
конференции по обмену опытом, вечера вопросов и ответов, диспуты, встречи с 
учителями, администрацией, специалистами /медиками, психологами, 
социальными работниками и др.  

Классный руководитель привлекает родителей к управлению работой школы 
и к организации деятельности классов, что предполагает:  

а) обсуждение и решение родителями проблем воспитания детей, жизни 
школы;  

б) участие родителей в организации воспитательной работы, помощь в 
подготовке праздников, различных дел, в организации экскурсий, выходов в 
театры, музеи; помощь в оформлении кабинета; в ведении кружков;  
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в) создание органов самоуправления, организация их деятельности в школе и 
классах (родительские собрания, конференции, родительский комитет, советы 
дел, проблемные группы).  

Таким образом, задача педагогов, классных руководителей должна быть 
направлена к единению, сплочению семьи, установлению взаимопонимания 
родителей и детей, формированию навыков их совместной деятельности и 
общения.  

Выбор методов воспитания должен быть обусловлен целью, задачами и 
содержанием деятельности школьников, а генезис методов отражать требования, 
предъявляемыми к воспитанию обществом.  

Для осуществления взаимодействия школы и семьи на современном этапе 
развития общества востребованы такие методы, которые побуждают его 
участников к выработке умения ориентироваться в динамичных условиях 
социума, адаптироваться к различным видам индивидуальной и социальной 
деятельности, к выработке самостоятельного мышления и общения с другими 
людьми в различных группах и коллективах.  

В исследованиях Сидоркина А.М., Керкис С.С. была отмечена 
эффективность следующих групп методов [3]:  

1) методы, направленные на изменение видов деятельности и общения;  
2) методы, направленные на изменение отношений в классе, семье.  
Методы, направленные на изменение видов деятельности и общения:  
- метод введения новых видов деятельности и общения с учетом возрастных 

особенностей; усложненные формы диспута;  
- метод самоанализа; метод рефлексии; ролевые игры; социальное 

проектирование и др.  
Методы, направленные на изменение отношений в классе, в семье:  
- упражнение, поручение, личный пример;  
- убеждение, критика;  
- метод воспитывающих ситуаций;  
- деловые игры;  
- методы поощрения и наказания;  
- метод перспективы;  
- метод общественного мнения;  
- метод создания новых традиций и т.д.  
Другие исследователи (Генварева Ю.А. и др.) классифицируют методы 

взаимодействия школы и семьи по следующим разделам:  
1) организационные методы взаимодействия (индивидуальные и 

коллективные перспективы, задачи, проблемы, правила и нормы);  
2) методы самодеятельности (индивидуальные и коллективные 

самоуправление, соревнование, самообслуживание);  
3) методы общения (уважение, понимание, доверие, самоанализ, рефлексия, 

самопознание, убеждение, критика, самоконтроль и т.д.);  
4) методы воздействия и коррекции (пример, разъяснение, ожидание радости, 

любви и красоты, обоюдная ответственность, обращение к чувству достоинства и 
чести, актуализация мечты, внушение, упражнение, поощрение и наказание).  
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Торохтий В.С. рассматривает в своих работах сущность социально-
педагогического подхода в деятельности организации образования, который 
отражает содержание его взаимодействия с социумом, другими социальными 
институтами. К важнейшим методам социально-педагогического подхода он 
относит: метод посредничества, метод партнерства (партнерские отношения), 
метод консультирования, метод доверительного взаимодействия, метод совета, 
метод рекомендации, метод эмпатии, метод толерантности, метод социальной 
адаптации, метод коррекции, метод социальной поддержки, метод взаимного 
информирования, метод согласования, метод совместной деятельности, методы 
социального воспитания, методы социального обучения [5].  

Рассмотренные формы и методы педагогического взаимодействия школы и 
семьи содействуют активному включению родителей в процесс воспитания, 
способствуют эффективности процесса социализации школьников.  

Классный руководитель предусматривает и стимулирует создание семейных 
клубов, привлекает родителей к организации кружков и других объединений по 
интересам, приобщает их к совместной деятельности с детьми в коллективах 
клубного типа. Педагог проводит целенаправленную работу по формированию 
взаимоотношений между детьми и их родителями, создает ситуации для 
воспитания уважительного отношения детей к своим родителям.  

Этому могут способствовать: поздравления с праздниками, днем рождения 
(подарки, сюрпризы); сочинения, тематика которых связана с рассказом о своих 
близких; рассказы о профессиях своих родителей; творческие встречи с 
родителями, рассказывающие об их увлечениях; организация выставок 
результатов труда родителей.  

К основным формам нравственного воспитания относятся: проведение 
классного часа, беседы, диспуты, например, в Назарбаев Интеллектуальных 
школах нравственное воспитание реализуются через предметы гуманитарного 
цикла (литература, казахский язык, история Казахстана, Казахстан в современном 
мире, познание мира, русский язык, английский язык, самопознание). Воспитание 
на примере жизни и деятельности казахских просветителей. Организация и 
проведение мероприятий, ассамблей, дебатов, бесед на нравственные и этические 
темы; шефской работы в детских домах, больницах, детских садах, домах 
престарелых, городских парках и других социальных объектах [6].  

Классные руководители применяют формы организации воспитательного 
процесса, которые содействуют формированию таких качеств, как 
ответственность, уважение, честность, человечность, доброта, 
гражданственность, владение культурой, традициями, обычаями своего народа, 
отвечают общим задачам воспитания.  
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Заключение  
 

За годы независимости Республика Казахстан прошла большой путь, в 
процессе которого сфера образования и науки явилась одним из основных 
приоритетов государственной политики.  

Главная задача образования – подготовка высококвалифицированных 
кадров, конкурентоспособных профессионалов на рынке труда, способных 
использовать духовно-нравственные ценности в своей профессиональной 
деятельности.  

Правильно организованная учебно-воспитательная деятельность школы и 
семьи – основа для достижения наиболее высоких результатов в воспитании 
личности. Современная школа в тесном сотрудничестве с семьей организует 
разнообразную деятельность в классе, заботится о развитии каждого ребенка, 
помогает детям в решении проблем.  

Взаимодействие с семьей – одна из актуальных и сложных проблем в работе 
школы и каждого педагога.  

Взаимодействие школы и семьи – это взаимосвязь педагогов и родителей в 
процессе их совместной деятельности и общения. В результате его развиваются 
обе стороны. Следовательно, взаимодействие школы и семьи – источник и 
важный механизм их развития.  

Социально-психологическая защищенность, успешность достижений 
ребенка зависят от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени 
ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы воздействия педагогов и 
родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно 
воспринимались ребенком.  

Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и 
единомышленниками, заинтересованно и согласованно будут решать проблемы 
воспитания.  

В данном методическом пособии обоснованы методологические основы 
организации деятельности в современной школе; раскрыты приоритетные 
направления взаимосвязи школы и семьи в обучении и воспитании учащихся.  

Материалы методического пособия могут стать определенным ориентиром 
для педагогических коллективов школ и, в частности, заместителей директора по 
воспитательной работе и классных руководителей, в поиске новых вариантов, 
путей, средств совершенствования, качественного обновления деятельности 
организаций образования.  
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