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 2. Мета курсу: ознайомити студентів із теоретичними та практичними основами 

роботи гувернера, історією розвитку як соціально-педагогічного явища, поглибити їх 

знання у галузі особливостей діяльності гувернера з різними категоріями дітей в 

домашніх умовах та ознайомити з технологіями роботи гувернера. 

 

3. Опис курсу. 

 

Кредит 1. Генеза гувернерства як соціально-педагогічного явища 

Тема 1. Гувернерство в сучасних умовах: соціально-педагогічний аспект. 

Законодавча база діяльності гувернера. 

Визначення поняття «гувернерство». Професія гувернер. Тенденції розвитку 

гувернерства. Напрями роботи гувернера. Конвенція ООН про права дитини. 

Вибіркові статті Конституції України. Закон України «Про охорону дитинства». Закон 

України «Про дошкільну освіту». 

Тема 2. Професійно значимі та особистісні риси гувернера.  

Функції гувернера. Психолого-педагогічні особливості навчально-виховної 

діяльності гувернера. Педагогічна творчість гувернера. 

Кредит 2. Основні технології роботи гувернера 

Тема 3. Сучасні прогресивні методики вивчення дисциплін. 

Методика випереджаючого навчання С.Лисенкової. Огляд методик П.С. Тоцького 

та Б.П. і П.М. Ерднієвих, В.М. Мельника. Методика В.Ф. Шаталова. Методика 

Є.Ільїна. Навчально-виховна методика М. Зайцева. Методика Г.Домана. Система 

виховання за Б. Споком. Педагогічна система М.Монтессорі. 

Тема 4. Особливості виховання дитини першого року життя гувернером. 

Особливості навчання та виховання дошкільників. 

Вікові періоди у дітей. Вікові особливості дитини на першому році життя. 

Виховання дитини першого року життя гувернером. Методи навчання грамоті, 

основам письма, формування елементарних математичних уявлень. Знання і вміння, 

необхідні дитині для вступу до школи. Підготовка дитини до школи. Дитина - лівша. 

Організація та самостійність виконання домашніх завдань. Діяльність соціального 



гувернера з вихованцем-учнем. Науково-популярні матеріали у процесі навчання 

дошкільників. Дитячі енциклопедії. 

Кредит 3. Підготовка дитини до школи. 

Тема 5. Методики підготовки дитини до школи. Особливості взаємодії гувернера з 

обдарованими дітьми та дітьми з особливими освітніми потребами 

Виявлення ступеня готовності дитини до навчання в школі. Виявлення рівня 

психологічних особливостей і рис характеру вихованця, важливих для процесу 

навчання, а також рівня знань і їх відповідність віку дитини та вимогам сучасної 

школи. Методика розробки індивідуальної програми навчальних занять, коригуючих 

ігор тощо. Готовність дітей до шкільного навчання. Мотиваційна готовність дитини до 

школи. Емоційно-вольова готовність дитини до школи. Розумова готовність дитини до 

школи. 

Характеристика творчої обдарованості дитини. Типологія обдарованості. 

Особливості творчої обдарованості та її проблеми у дитини. Соціально-педагогічна 

робота з обдарованими дітьми і їх батьками. Особливості роботи соціального 

гувернера з обдарованими дітьми. 

Тема 6: Гра як метод організації дозвіллєвої діяльності. 

Гра - засіб всебічного розвитку дитини. Класифікація дитячих ігор. Освітня та 

виховна цінність іграшки. Сучасна класифікація іграшок. Вимоги до них. Можливості 

використання комп'ютерних ігор у системі дошкільної освіти. Ігрові форми організації 

діяльності молодших школярів у навчальному процесі. Особливості вуличної ігрової 

діяльності. Соціально-педагогічні умови підготовки і проведення гри. 

4. Завдання курсу. 
 

 формувати професійно орієнтований світогляд майбутнього гувернера; 

 дати характеристику виникнення і тенденції розвитку гувернерства від 

найдавніших часів до ХХІ століття; 

 познайомити студентів з педагогічними теоріями найбільш видатних педагогів; 

 розкрити зміст пріоритетних гувернерських методик й теорії виховання дитини в 

домашніх умовах; 

 розкрити зміст роботи гувернера з дітьми до одного року; 

 висвітлити специфіку виховної діяльності гувернера в сім’ї; 

 розкрити особливості загального та творчого розвитку, навчання в домашніх 

умовах; 

 узагальнити особливості роботи гувернера з дітьми різних категорій; 

 дати характеристику особливостям виховання та навчання дітей з обмеженими 

можливостями. 

 

5. Статус у навчальному плані. 
Дисципліна за вибором студента 



6. Лектор: доктор філософії в галузі освіти, доцент Казанжи І. В. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних, дискусійних, наочних методів, інтерактивних методик, робота в 

мікрогрупах, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Контрольна 

робота, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка конспектування 

лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, захист 

проектів. Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних 

тестів на освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

9. Мова викладання: українська 
 


