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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Теорія і методика 

співпраці ДНЗ із родинами» складена Дрозд О.В. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки cтупеня бакалавра 012 Дошкільна освіта. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теоретичні і методичні засади 

вивчення співпраці ДНЗ з родинами. Вимоги до особистісних і професійних якостей 

вихователя ДНЗ та застосування у його роботі сучасних форм, методів і технологій 

співпраці з родинами. 

 Міждисциплінарні зв’язки: знаходять своє відображення в завданнях, змісті, 

методах, формах та засобах навчання. Але особливо це стосується змісту навчального 

курсу, який вимагає знання з філософії, соціології, загальної психології (мислення, 

увага, уява та ін.), вікової психології. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – розширити теоретичні знання студентів про історію української родини, 

родинного виховання, сучасну типологізацію сімей та їхні основні педагогічні 

проблеми, сформувати знання, вміння та навички необхідні вихователю ДНЗ для 

ефективної взаємодії з родинами 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 навчити студентів розуміти важливість співпраці сім'ї та дитячого закладу; 

 сформувати вміння проводити діагностування сімей; 

 навчити студентів розуміти відмінності між різними родинами та відповідно 

сприймати їх;  

 навчити створювати та випробовувати на практиці стратегії виховного впливу, 

які визначаються потребами родини та громади; 

 навчити знаходити різноманітні шляхи співпраці з родинами в дитячому садку 

та суспільстві; 

 сформувати вміння підвищувати рівень педагогічної культури батьків, 

враховуючи їхній загальний розвиток, активність, різноманітні інтереси на 

основі відроджуваних традицій української етнопедагогіки та досягнень 

світової педагогіки. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

- Здатність володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; 

- Здатність логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову; 

- Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності; 

- Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності; 

- Здатність володіти основними методами, способами і засобами одержання, 

зберігання, переробки інформації, мати навички роботи з комп’ютером як 

засобом управління інформацією; 

- Здатність враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального, 

національного та регіонального в розвитку соціальної сфери та управління, 

культури громадської, державної та особистого життя; 



 4 

- Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань для 

вирішення завдань суспільного, національно-державного і особистісного 

розвитку, проблем соціального благополуччя. 

 

ІІ. Фахові:  

- Здатність до розробки та реалізації соціальних технологій, які враховують 

особливості сучасного поєднання глобального, національного і регіонального, 

специфіку соціокультурного розвитку суспільства; 

- Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в освітніх 

установах, толерантно ставитися до психологічних особливостей дітей, 

сприяти полікультурній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу; 

- Здатність до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати виховний 

потенціал полікультурного середовища, поєднувати традиційну культуру з 

культурами інших народів; 

- Здатність до компетентного використання законодавчих та інших 

нормативних актів у галузі освіти державного та регіонального рівнів; 

- Здатність володіти методиками діагностики сімей, особистісних рис 

вихованців, досліджувати причини міжособистісних конфліктів; 

- Здатність враховувати в процесі здійснення навчально-виховної діяльності 

особливості дітей і педагогічних працівників, особливо тих, які потребують 

допомоги та захисту; 

- Здатність до проведення ділових ігор, культурного дозвілля, національних 

свят, фольклорних дійств; 

- Здатність до розробки інноваційних національних проектів в рамках заходів 

державної національно-патріотичної політики, проводити соціальні 

опитування. 

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сім’я та дитячий садок як соціокультурне середовище 

 формування особистості дитини. 

Тема 1. Взаємовплив сімейного і суспільного дошкільного виховання (історичний 

аспект). 

Тема 2. Сучасна сім’я та її роль у процесі соціалізації особистості дитини.    

Тема 3. Система дошкільних закладів як провідний соціальний інститут 

виховання дитини. 

 

Кредит 2. Особливості співпраці ДНЗ із родинами. 

Тема 1. Актуальні проблеми взаємодії педагогів і батьків вихованців. 

Тема 2. Психолого-педагогічні умови ефективної співпраці вихователя з 

родиною. 

Тема 3. Педагогічна культура батьків – запорука ефективного виховного процесу. 

     

Кредит 3. Шляхи взаємодії дошкільного навчального закладу із сім’єю. 

 Тема 1. Форми організації взаємодії батьків і працівників ДНЗ. 

 Тема 2. Організація педагогічної освіти батьків в умовах ДНЗ. 

 Тема3. Діяльність дошкільного навчального заходу щодо захисту прав дитини. 
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Кредит 4. Оптимізація роботи дошкільного навчального закладу з 

родинами в умовах сьогодення. 

Тема 1. Підвищення фахової компетентності педагогів з питань співпраці 

з батьками. 

Тема 2. Психолого-педагогічна підтримка батьків щодо виховання дітей. 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться:  120  годин / 4 кредити ECTS. 

 (2-й курс); 

                

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. -Ростов-на-Дону, 1998, 202 с.  

2. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. -М., 1996, 134 с.  

3. Голод С.И. Стабильность семьи. - Л.: Наука, 1984. - 136с.  

4. Гордон Т. Р. Е. Т. Повышение родительской эффективности. - Екатеренбург: АРД 

ЛТД, 1997. 150с. 

5. Гребенников И.В. Воспитательный климат семьи. - М.: Знание, 1976. - 40с. 

6. Жугина Т. Н. Восприятие детьми 6-7 лет стиля материнского отношения: 

Дипломная работа.- Орел, 1996.  

7. Кон И.С. Психология ранней юности. Изд-во Просвещение, -М., 1989. 354 с.  

8. Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. Максимов М. Не только любовь. - 

М.: Знание,1992. - 190 с. 

9. Обухова Л. Ф., Шаграева О.А. Семья и ребенок: Психологический аспект детского 

развития. — М., 1999. 

10. Петровский А. В. Дети и тактика семейного воспитания. - М.: Знание. 1981. - С. 

95. 

11. Популярная психология для родителей. / Под ред. А. А. Бодалева. - М., 1989. - 

380с. 

12. Помощь родителям в воспитании детей: Пер. с англ. / Под ред. В.Я.Пилиповского. — 

М., 1992. 

13. Практическая психодиагностика./ Под ред. Д. Я. Райгородского. - Самара, 1998. 

672с. 

14. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. / Под ред. Дубровиной. - 

М., 1999. - 160с. 

15. Психология. Учебник. - М.: Проспект, 1998. - 584с. 

16. Раттер М. Помощь трудным детям. — М., 1987. 

17. Рахматшаева В. А. Грамматика общения. — М., 1995. 

18. Романова В. Исследование взаимодействия матери и ребенка раннего возраста в 

различных социокультурных средах: Дис. : канд. психол. наук. М., 1999. Рояк А.А. 

Психологический конфликт и особенности индивидуального развития личности 

ребенка.-М.: Педагогика, 1988.-120 с. 

19. Сатир В. Вы и ваша семья: Руководство по личностному росту. — М., 2000. 

20. Сатир В. Как строить себя и свою семью. - М., 1989. - 300с. 

21. Сатир В. Психотерапия семьи. - СПб., 2000. - 283с. 

22. Семья и формирование личности. Сб. научн. ст. / Под. ред. Бодалева А.А., -М., 

1981. 102 с.  
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23. Семья в психологической консультации. / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. 

- М.: Педагогика, 1989. - 208с. 

24. Соколова Е.Т. Влияние на самооценку нарушений эмоцио нальных контактов 

между родителем и ребенком и формирова ние аномалий личности. - М., 1981  

25. Столин В.В., Соколова Е.Т., Варга А.Я. Психология развития ребенка и 

взаимоотношений родителей и детей как теоретическая основа консультативной 

практики // Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы 

психологического консультирования / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. - М., 

1989. С. 16-37.  

26. Столин В.В. Самосознание личности. М., 1983. 

27. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. - К.: Твори в 5-ти томах. - Радянська 

школа, 1978. 

28. Теория личности в западно-европейской и американской психологии./Под ред. 

Д.Я. Райгородского. - Самара, 1996. - 480с 

29. Фромм Э. Искусство любви. — Минск, 1991. 

30. Фромм А. Азбука для родителей. — М., 1994. 

31. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб., 1997. 

32. Хоментаускас Г. Т. Семья глазами ребенка. - М.: Педагогика, 1989. - 160с.  

33. Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. - М. - СПб., 

1996. - 365с. 

34. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. - СПб.: Питер, 

1999. -656с.Эриксон Э. Детство и общество. — Обнинск, 1993. 

 

Допоміжна 

1. Анерт Л., Майшнер Т., Шмидт А., Доскин В.А. Кросскультурное исследование 

взаимодействия с детьми русских и немецких матерей // Вопросы психологии. 

1994. - №5. 

2. Архиреева Т. В. Родительские позиции как условия отношения к себе ребенка 

младшего школьного возраста: Автореф. дис. на соискание уч. степени канд. 

психол. наук.- М., 1990.- 19 с.  

3. Архиреева Т.В. Родительские позиции как условие развития отношения к себе 

ребенка младшего школьного возраста: Дис. ... канд. психол. наук. М., 1990.  

4. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. МГУ, -М., 

1984, 201 с.  

5. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и 

семейных отношений.- М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000.  

6. Байярд Р., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток. — М., 1991. Берн Э. Игры, в 

которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — Л., 1992. 

7. Батіщева Г. О., Зайцева 3.Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою 

сім'єю. Методичні рекомендації. - К.:А.Л.Д.,1996. 

8. Бене Е. Детский тест "Диагностика эмоциональных отношений в семье" // 

Семейная психология и семейная терапия. - 1999. - №2. - С. 14 - 41. 

9. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - СПб.: 

Лениздат, 1992. - 400с. 

10. Бруменская Г. В., Карабанова О. А., Лидерс А. Г. Возрастно-психологическое 

консультирование. Проблемы психического развития детей. - М., 1991. - 300с. 

11. Буянов М. И. Ребенок из неблагополучной семьи. - М.: Просвещение, 1988. - 179с. 
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12. Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. — М., 1991. 

13. Варга А.Я. Идентификация с родителями и формирование психологии пола. // 

Семья и формирование личности. Сб. научн. ст. / Под. ред. Бодалева А.А., -М., 

1981 с.35-36.  

14. Варга А.Я. Роль родительского отношения в стабилизации детской невротической 

реакции (на примере энуреза) // Вестник МГУ. Психология. 1985. №4. 

15. Гарбузов В. И., Захаров А. И., Исаев Д. Н. Неврозы у детей и их лечение. - М.: 

Медицина, 1977. С. 14 -24. 

16. Гозман Л.Я., Шлягина Е.И. Психологические проблемы семьи // Вопросы 

психологии - 1985. - №2. - С. 186 - 187. 

17. Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи // Социальные 

исследования. - 1995. - №10. 

18. Дементьева Й. Первые годы брака. Проблемы становлення молодой семьи. - М.: 

Наука, 1991.5. Зайцева 3. Г. Неблагополучна сім'я та її вплив на формування 

особистості дитини // Соціальна підтримка молодої сім'ї. - К.:Академпрес, 1994. 

19. Демьянов Ю. Г. Основы психопрофилактики и психотерапии. - СПб., 1999. - 224с. 

20. Джайнотт Х.Дж. Родители и дети. — М., 1986. 

21. Джайнотт Х. Родители и дети // Знание. - 1986. - №4. - С. 17 - 29. 

22. Дольто Ф. На стороне ребенка. — М.; СПб., 1997. 

23. Захаров А. И. Неврозы у детей и психотерапия. - СПб., 1998. -336с. 

24. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей подростков. М., 1982. 

25. Каган В. Е. Тоталитарное сознание и ребенок: семейное воспитание // Вопросы 

психологии. 1992. № 1-2. С. 14-21.  

26. Клинические и организационные основы реабилитации психических больных/ 

Под ред. М.М.Кабанова, К. Вайзе.М., 1980. 

27. Козловская Г. В. Нарушения психического развития у детей раннего возраста в 

условиях шизофреногенной семьи //Социокогнитивное развитие ребенка в раннем 

детстве. - М., 1995. - 214с. 

28. Костицкий В. И. Эти трудные почти нормальные семьи // Семья и школа. 1979. - 

№8. - С. 32. 

29. Кросскультурное исследование контроля и "вовлеченности в игру" матери и 

ребенка в Москве и Одессе // Проблемы младенчества: нейро-психолого-

педагогическая оценка развития и ранняя коррекция отклонений: Материалы 

научно-практической конференции. М., 1999.  

Лисина М. И. Возрастные и индивидуальные особенности общения со взрослыми 

у детей от рождения до семи лет: Автореф. докт. дис. М., 1974.  

30. Личко А. Е. Подростковая психиатрия. - М.: Медицина, 1985. - 416с. 

31. Марковская И. М, О возможности применения теста семейных отношений в 

психологической консультации // Семейная психология и семейная терапия. - 

1999. - №2. - С. 42 - 49. 

32. Папп П. Семейная терапия и ее парадоксы. - М.: Независимая фирма "Класс", 

1998. - 288с. 

33. Петровская Л. А. Компетентность в общении: Социально-психологический 

тренинг. - М., 1989. -200с. 

34. Сидаренко Е. А. Опыт реориентационного тренинга. - СПб., 1995. - 205с. 

35. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник, Киїів - 2000 р, 259 с. 



 8 

36. Соціальна робота з молоддю в Україні (Збірник інформаційно-методичних 

матеріалів). -К.: Столиця, 1997. 

37. Соціальна робота з молодою сім'єю. Збірник теоретичних і методичних матеріалів 

для працівників соціальних служб для молоді. Вип. 2. -К.: А.Л.Д., 1995. 

38. Снайдер М., Снайдер Р., Снайдер-мл. Р. Ребенок как личность: Становление 

культуры справедливости и воспитание совести. - М., 1994. - 308с. 

39. Спиваковская А, С. Профилактика детских неврозов. - М., 1988. - 273с. 

40. Сухомлинський В. О. Мікроклімат вашого"дому // Твори. В 5-ти томах. - К.: 

Радянська школа, 1977. 

41. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В.В. Анализ семейных отношений подростков при 

психопатиях, акцентуациях характера, неврозах и неврозных состояниях. - М., 

1994. - 96с. 

42. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском 

возрасте // Вопросы психологии № 4, 1971, с.6-21 

 
 Інформаційні ресурси 

 
1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php 

2. http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13123310/ 

3. http://lib.nspu.ru/elibrary/inet_book.html?rectype=a&biblevel=m&cnt=20&page=2 

4. http://www.alleng.ru/edu/psych2.htm 

5. http://www.psdict.ru/ 

6. http://www.koob.ru/practic_psychology/ 

7. http://www.koob.ru/shneider_l/semeynaya_psihologia 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  залік;       
 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, контрольні роботи, 

диспути, виступи, круглий стіл до Міжнародного дня сім’ї (15 травня).  
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