


 



Анотація 

Дисципліна «Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства» є 

варіативною у навчальних планах студентів першого курсу і має на меті озброїти студентів 

компетентностями у сфері побудови сімейних стосунків.  

На вивчення дисципліни відведено п’ять кредитів. Два з яких розглядають питання 

сімейної сумісності між подружжям, умови побудови гармонійних сімейних стосунків. Два 

інших кредити спрямовані на вирішення проблеми успішного виховання дітей в сім’ї. 

Вивчаються різні форми, методи, прийоми, стилі виховання дітей, аналізуються умови 

успішного виховання дитини.  

Окремий кредит виділено на розгляд процесу виховання дітей, які потребують на 

особливу увагу (обдаровані діти, діти з порушеннями розвитку, гіперактивні діти, агресивні 

діти, тривожні діти, діти, що зазнали насилля тощо).  

Ключові слова: сім’я, шлюб, шлюбний потенціал, життєвий цикл сім’ї, подружня 

сумісність, кризові явища в сім’ї, конфліктна субкультура, пренатальна педагогіка, сімейне 

виховання 

 

Annotation 

The discipline «Preparing young people for family life and responsible parenting» is 

variable in the curricula of first-year students and aims to equip students with competencies in 

building family relationships. 

There are five credits for studying the discipline. Two of which consider the issue of family 

compatibility between spouses, the conditions for building harmonious family relationships. The 

other two credits are aimed at solving the problem of successful upbringing of children in the 

family. Various forms, approaches, methods, styles of education of children are studied, conditions 

of successful education of the child are analyzed. 

A separate credit is allocated for the process of raising children in need of special attention 

(gifted children, children with developmental disabilities, hyperactive children, aggressive children, 

anxious children, children who have been abused, etc.). 

Keywords: family, marriage, marital potential, family life cycle, marital compatibility, 

crisis phenomena in the family, conflict subculture, prenatal pedagogy, family upbringing. 



ВСТУП  
Програми вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Підготовка молоді до 

сімейного життя та відповідального батьківства», складена к.пед.н., доцентом Олексюк 

О.Є. як вибіркова дисципліна для студентів 1 курсу. 

За умов економічної та духовної кризи в суспільстві надзвичайно гостро постає 

потреба у відродженні традиційного статусу української родини та родинних виховних 

традицій як інтелектуального та морально-естетичного джерела формування особистості, 

основного механізму стабілізації родинних стосунків. 

Сьогодні стає дедалі очевидним, що без засвоєння молодим поколінням цінностей 

родинних традицій (їх сутності, особливостей відродження, збереження, примноження) не 

можна побудувати демократичне гуманне суспільство. На необхідності звернення до 

виховного досвіду народу та його духовно-маральних принципів наголошують Декларація 

про державний суверенітет України, Державна програма «Освіта» («Україна XXI 

століття»). 

Сім’я завжди була найбільш стабільною структурною одиницею суспільства. В ній 

закладаються основи особистості, засвоюються головні цінності людського спілкування, 

формується базис стосунків людини зі світом. Соціальне здоров’я суспільства, держави в 

цілому залежить від виховної діяльності сім’ї. 

Висока відповідальність батьків перед собою і суспільством за виховання своїх 

дітей вимагає від них ґрунтовних знань в галузі психології, фізіології, валеології, 

педагогіки. На сьогодні вкрай необхідна система підготовки молодих людей до сімейного 

життя, озброєння їх знаннями і вміннями в галузі формування повноцінної сім’ї і 

виховання дітей. Без системи педагогічної освіти всіх членів суспільства, піднесення 

психолого-педагогічної культури батьків неможливо говорити про повноцінне виховання і 

навчання молодого покоління. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є важливість та необхідність 

підготовки студентської молоді до шлюбу, до майбутнього сімейного життя, 

усвідомленого та відповідального батьківства, що обумовлюється посиленням в Україні 

деформації шлюбно-сімейних процесів. 

Міждисциплінарні зв’язки: фізіологія людини, педагогіка, психологія загальна, 

психологія дитяча, психологія педагогічна. 

 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу «Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства» 

– формування у студентів системного уявлення про сім’ю як середовище розвитку і 

виховання; розкрити сучасні наукові основи процесу сімейного виховання, його 

закономірності, принципи організації, методи та засоби, особливості, сформувати у 

студентів певні вміння та навички консультування батьків з питань сімейного виховання; 

формування професійних вмінь педагога використовувати знання педагогіки сім’ї для 

аналізу її виховної функції та планування і організації педагогічної взаємодії  школи і сім’ї 

спрямованої на різнобічний розвиток дитини дошкільного віку. 

Навчальний курс «Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального 

батьківства» спрямований на виконання таких завдань: 



- ознайомити студентів з роллю сім’ї у розвитку дитини, правилами поведінки у 

сім’ї, виховання дітей; 

- визначити шляхи і засоби вдосконалення й виховання певних якостей і вмінь 

майбутніх батьків; 

- озброїти студентів знаннями про педагогіку сім’ї, роль сім’ї у розвитку і 

вихованні дитини та основні психолого-педагогічні засади сімейного виховання; 

- оволодіння досвідом спостереження, аналізу, оцінювання та інтерпретування 

інформації про різні аспекти і сторони сімейного виховання дітей; 

 планування та застосовування шляхів і форм організації взаємодії сімейного 

виховного середовища дитини із середовищем розвитку – професійним педагогічним та 

дитячим. 

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

компетентностями: 

такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

ЗК-2 Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 

джерел 

ЗК-3 Здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми 

ЗК-4 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК-5 Здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків своїх 

дій 

ЗК-6 Здатність до співпраці і взаємодії в команді 

ЗК-8 Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових 

норм 

 

ІІ. Фахові: 

ФК-1 Здатність до розвитку в дітей базових якостей особистості (довільність, 

самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

ФК-7 Здатність до навчання дітей суспільно визнаних морально-етичних норм і 

правил поведінки 

ФК-9 Здатність до виховання у дітей інтересу і поваги до національних традицій, 

звичаїв, свят, обрядів, народних символів 

 

Очікувані результати навчання:  

ПРН-12 Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей  

(психологів, соціальних педагогів, логопедів, учителів, лікарів, фізичних 

реабілітологів тощо), батьків, громадських діячів та ін. для реалізації завдань 

всебічного гармонійного розвитку дітей 

ПРН-13 Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне міжособистісне 

спілкування з дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально зорієнтоване 

спілкування з батьками 

Очікувані результати навчання: 

- сформовані вміння культури спілкування у родині, вміння встановлювати 

гармонійні відносини між членами родини;  

- сформовані вміння успішного виховання дітей в сім’ї. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредити 

ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

КРЕДИТ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФЕНОМЕНУ ШЛЮБУ ТА СІМ’Ї. 

Тема 1. Шлюб та його психолого-педагогічні засади. Шлюбні стосунки та 

шлюбний потенціал. Шлюбний вік. Психологічна сумісність партнерів. Розвиток шлюбних 

стосунків. Секс у шлюбі. Цивільні шлюби 

Тема 2. Сім’я як соціально-психологічний та педагогічний феномен. Поняття 

«сім’я». Функції та структура сім’ї. Класифікація сучасної сім’ї. Роль сім’ї у становленні 

особистості дитини. Психологія розлучення. 

КРЕДИТ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДРУЖНЬОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ 

Тема 3. Основні умови подружньої сумісності. Психологія подружнього 

спілкування. Умови подружньої сумісності. Характерні особливості подружньої адаптації 

Тема 4. Кризові явища у житті сім’ї. «Подружня втома» як кризове явище у сім’ї. 

«Конфліктна субкультура» у подружньому спілкуванні. Психологія подружніх конфліктів.  

КРЕДИТ 3. УСВІДОМЛЕНЕ ТА ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО ЯК 

ОСНОВА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В СІМ’Ї 

Тема 5. Усвідомлене та відповідальне батьківство як психолого-педагогічна 

проблема. Материнська та батьківська ідентичність. Феномени батьківства і материнства 

як основні складові усвідомленого підходу до батьківства. Поняття батьківство. Функції 

усвідомленого та відповідального батьківства. Визначення показників готовності до 

батьківства. Нормативно-правові аспекти батьківства. Характеристика материнської 

ідентичності. Роль і місце матері у вихованні дитини. Характеристика батьківської 

ідентичності. Роль і місце батька у вихованні дитини. Батьківська та материнська модель 

ідентичності. 

Тема 6. Пренатальна педагогіка як першооснова виховання здорової дитини. 

Поняття про пренатальну педагогіку, її зв’язок з психологією, етикою, медициною, 

філософією. Ненароджена дитина в сім’ї. Народини. Родильні звичаї українців, їх 

застосування в сучасній педагогіці. Вплив організації здорового способу життя сім’ї на 

розвиток і виховання дитини, зміцнення її здоров’я. Складові здорового способу життя сім’ї: 

збалансоване харчування, фізична активність, загартовування, психологічний комфорт. 

КРЕДИТ 4. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ  

Тема 7. Основні завдання та умови виховання дітей в сім’ї. Законодавство 

України на захисті прав дитини. Основні принципи, завдання та напрямки виховання дітей 

в сім’ї. Загальна стратегія сімейного виховання та відповідно до вікової періодизації 

розвитку дитини. Права та обов’язки батьків і дітей за законодавством України.  

Тема 8. Основні форми, методи та прийоми виховання дітей в сім’ї. Стилі 

сімейного виховання дітей в сім’ї. Умови успішного виховання дітей в сім’ї. Поняття 

форми, методу, засобу та прийому виховання дитини, специфіка їх застосування. Заохочення 

та покарання як методи виховання дитини в сім’ї та вимоги до їх застосування. Поняття 

стилю сімейного виховання. Потуральний стиль виховання. Змагальний та розважливий 

стилі виховання. Запобігливий, контролюючий стилі виховання дітей в сім’ї. Співчутливий 

та гармонійний стилі виховання. Роль батьківського спілкування у вихованні дитини. Типи 

неправильного виховання дітей в сім’ї. Умови успішного виховання. 

КРЕДИТ 5. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РІЗНИХ 

КАТЕГОРІЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ. 

Тема 9. Психолого-педагогічні особливості гіперактивних та агресивних дітей. 

Особливості їх виховання. Поняття гіперактивного розладу з дефіцитом уваги та причини 

його виникнення. Ознаки та складові гіперактивного розладу з дефіцитом уваги. Діагностика 

гіперактивного розладу з дефіцитом уваги. Супровід гіперактивної дитини: рекомендації 

батькам та педагогам гіперактивних дітей. 

Тема 10. Психолого-педагогічні засади виховання дітей з особливими 



потребами. Тривожні діти. Обдаровані діти. Методика роботи з ними. Характеристика 

агресії як психічного стану дитини. Види та форми агресії. Вікові особливості прояву 

дитячої агресивності. Психолого-педагогічна допомога при агресивних проявах в поведінці 

дитини. Методичні рекомендації педагогам і батькам щодо роботи з дитиною з проявами 

агресивної поведінки. 

Тема 11. Психолого-педагогічний захист від насилля в сім’ї. Суїцид у дитячому 

віці як проблема сучасного суспільства. Психологічна сторона виникнення насильства. 

Причини насильства в сім’ї, їх наслідки для дітей. Характеристики типів насильства по 

відношенню до дітей.  Рекомендації щодо поведінки у разі виявлення факту насилля в сім’ї. 

Напрями діяльності органів та закладів освіти щодо попередження насильства. Суїцид як 

складний соціально-психологічний феномен. Соціально-психологічна дезадаптація як основа 

суїцидальної поведінки. Система психологічної профілактики та корекції суїцидальної  

поведінки. 
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