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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

5. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

6. Конспект лекцій з дисципліни; 

7. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань із 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

8. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

9. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних 

занять, завдання для заліків. 

10.  Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

11.  Методичні рекомендації та розробки викладача; 

12.  Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

13.  Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

14.  Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП 

 

Загальнопредметні компетентності 

- 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; 

- Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань для 

вирішення завдань суспільного, національно-державного і особистісного 

розвитку, проблем соціального благополуччя. 

Фахові компетентності 

- 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. 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

СТУДЕНТІВ  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи контролю – це способи діяльності викладача і студентів, у ході 

яких виявляються засвоєння учбового матеріалу та оволодіння студентами 

знаннями, вміннями та навичками. 

З метою здійснення діагностики навчальних досягнень студентів при 

вивченні дисципліни «Теорія та методика співпраці з родинами» 

застосовуються наступні методи: усне опитування, письмова та практична 

перевірка, стандартизований контроль, тестовий контроль. 

Загальне значення цих методів полягає в тому, щоб найефективніше 

забезпечити своєчасний і всебічний зворотний зв’язок між студентами і 

викладачем, на підставі якого встановлюється, як студенти сприймають та 

засвоюють матеріал. 

Перелічені методи застосовуються у всіх видах контролю. Комплексне 

їх застосування дає можливість регулярно та об’єктивно виявляти динаміку 

формування системи знань та умінь студентів. 

1. Усне опитування 

Усне опитування – застосовується на кожному практичному занятті з 

дисципліни. При усному контролі встановлюється безпосередній контакт між 

викладачем та студентом, в процесі якого викладач отримує широкі 

можливості для вивчення індивідуальних особливостей засвоєння 

студентами матеріалу. 

При усному опитуванні необхідна значна попередня робота викладача, 

а саме: ретельний відбір зміст, всебічного осмислення питань, задач та 

прикладів, які будуть запропоновані, шляхів активації діяльності усіх 

студентів групи в процесі перевірки, створення на занятті ділової та 

доброзичливої обстановки. 

Усне опитування на занятті проводиться як фронтальне, так 

індивідуальне та комбіноване. 

Фронтальне опитування проводиться у формі бесіди викладача з 

групою. Воно органічно поєднується з повторенням пройденого, є засобом 

для закріплення знань та умінь. При його організації до активної розумової 

роботи можна залучити усіх студентів групи. Питання ставляться у короткій 

формі, є лаконічними, логічно пов’язаними між собою, подані в такій 



послідовності, що відповіді студентів у сукупності розкривають зміст 

розділу, теми. Фронтальне опитування дає можливість перевірити виконання 

студентами домашнього завдання, вияснити готовність групи до вивчення 

нового матеріалу, визначити сформованість основних понять, засвоєння 

нового матеріалу, який було розібрано на занятті. 

Питання мають переважно пошуковий характер, що спонукає студентів 

до самостійної розумової діяльності: на встановлення послідовності дій, 

процесу, способу («Що буде, якщо…», «Як зміниться…»); на порівняння («В 

чому різниця…»); на виявлення основних характерних рис, ознак чи якостей 

предметів, явищ («Вкажіть властивості…», «В яких випадках…», «Які 

необхідні умови…»). 

Індивідуальне опитування припускає змістовні, зв’язні відповіді 

студентів на питання, яке відноситься до матеріалу, що вивчається, тому 

служить навчальним засобом розвитку мови, пам’яті, мислення студентів. 

Щоб виконати таку перевірку більш глибоко, перед студентами ставлять 

запитання, які потребують розгорнутої відповіді. 

Запитання для індивідуального опитування є чіткими, зрозумілими, 

конкретними, мають прикладний характер, охоплюють основний, раніше 

пройдений матеріал програми. Їх зміст стимулює студентів логічно мислити, 

порівнювати, аналізувати, доводити, добирати переконливі приклади, робити 

обґрунтовані висновки і цим сприяє об’єктивному виявленню знань 

студентів. Питання зазвичай задають усій групі і після незначної паузи, 

необхідної для того, щоб студенти зрозуміли його і підготувалися до 

відповіді, викликають для відповіді конкретного студента. 

Для того, щоб група слухала відповідь свого товариша, 

використовуються різні прийоми. Наприклад, студентам пропонується 

скласти план відповіді, оцінити (проаналізувати) відповідь. Проводиться й 

рецензування відповіді товариша. Студентам пропонується наступний план 

рецензії: визначити повноту відповіді, її правильність, недоліки, 

послідовність (логіку) викладення. Студенти можуть запропонувати свій 

план відповіді. Для підготовки рецензії студентам рекомендується 

записувати свої зауваження по ходу відповіді. Такий прийом дає можливість 

оцінити роботу не тільки тих студентів, які рецензували відповідь 

виступаючого та тих, хто брав участь у обговоренні, а й усіх студентів групи.  



Для організації колективної роботи групи під час індивідуального 

опитування можна дати і таке завдання, як наведення прикладів по тому чи 

іншому положенню відповіді. 

Таким чином, щоб викликати при перевірці пізнавальну активність 

студентів усієї групи, доцільно поєднувати індивідуальне та фронтальне 

опитування. 

Важливе значення має уміння викладача керувати опитуванням. Воно 

полягає в умінні слухати студента, спостерігати за процесом його діяльності, 

корегувати цю діяльність. Викладач не повинен квапити або без особливої 

необхідності переривати студента. Це допускається лише у тих випадках, 

коли студент робить грубі помилки, або відповідає не по суті. В необхідних 

випадках доцільно підштовхувальними відповідями допомагати студенту, не 

розкриваючи йому правильної відповіді. 

Тривалість усного опитування залежить від навчальної дисципліни, 

виду занять, індивідуальних особливостей студентів. В процесі усного 

опитування викладачу необхідно спонукати студентів використовувати при 

відповіді схеми, моделі, матеріали та обладняння певних технологій. Для 

поглиблення та розширення знань студентів можна дати індивідуальні 

завдання дослідницького характеру. 

Заключна частина усного опитування – детальний аналіз відповідей 

студентів. Викладач відмічає позитивні сторони, вказує на недоліки 

відповідей, робить висновки про те, як вивчений навчальний матеріал. При 

оцінці відповіді враховують її правильність та повноту, логічність 

викладення матеріалу, культуру мови, вміння поєднувати теоретичні 

положення з практикою, у тому числі і з майбутньою професійною 

діяльністю. 

Усне опитування як метод контролю знань, умінь та навичок вимагає 

значних затрат часу, крім того, по одному і тому ж питанню не можна 

перевірити усіх студентів. Тому з метою раціонального використання 

робочого часу доцільно проводити комбіноване, ущільнене опитування, 

поєднуючи усне опитування з іншими методами: з письмовим опитуванням 

по карткам, з самостійною роботою. Все це дає можливість при тих же 

затратах часу контролювати роботи більшої кількості студентів. Так, поки 

одні відповідають біля дошки, інші виконують письмову роботу, 

відповідають на поставлені тестові питання тощо. 

 



2. Письмове опитування 

Письмова перевірка поряд із усною є важливим методом контролю 

знань, умінь та навичок студентів. Застосування цього методу дає можливість 

в найбільш короткий термін одночасно перевірити засвоєння матеріалу всіма 

студентами групи, визначити напрямки для індивідуальної роботи з кожним. 

Письмова перевірка використовується у всіх видах контролю і 

здійснюється як в аудиторній, так і позааудиторній роботі (виконання 

домашніх завдань). 

Письмові роботи за змістом і формою в залежності можуть бути 

самими різноманітними: диктанти, твори, відповіді на питання, розв’язок 

життєвих ситуацій, підготовка різних звітів, схем, опорних конспектів, 

рефератів. 

За тривалістю, письмові контрольні роботи можуть бути 

короткочасними (7-15 хв), коли перевіряється засвоєння незначного об’єму 

навчального матеріалу, і більш тривалими, але не більше одного академічної 

години. 

Для забезпечення більшої самостійності у виконанні контрольних робіт 

рекомендується пропонувати групі декілька варіантів завдань. При цьому 

складність контрольних питань і задач для усіх варіантів має бути 

однаковою. 

Для перевірки та оцінки контрольних письмових робіт проводиться 

аналіз результатів їх виконання, виявляються типові помилки, їх причини, які 

викликали незадовільні оцінки. 

Слід відмітити особливості таких форм письмової перевірки як 

самостійна робота, диктанти, реферати, самоконтроль та взаємоперевірка. 

Самостійну роботу можна проводити з метою поточного та 

періодичного контролю. При поточній перевірці самостійні роботи невеликі 

за об’ємом, містять завдання в основному по темі навчального заняття. При 

періодичному контролі самостійна робота більша за об’ємом і часом її 

виконання. Широкого застосування набули самостійні роботи з дидактичним 

матеріалом, які дають можливість враховувати індивідуальні особливості 

кожного студента. 

Диктанти застосовують для поточного контролю. З їх допомогою 

можна підготувати студентів до засвоєння та застосування нового матеріалу, 



до формування умінь та навичок, провести узагальнення вивченого, 

перевірити самостійність виконання домашнього завдання. Для диктантів 

підбирають питання, які не потребують тривалого обміркування, на які 

можна дуже коротко записати відповідь. 

Реферати доцільні для повторення та узагальнення навчального 

матеріалу. Вони не тільки дають можливість систематизувати знання 

студентів, перевірити уміння розкрити тему, але і відіграють особливу роль у 

формуванні світогляду. В процесі підготовки рефератів студент мобілізує і 

активізує свої знання, набуває самостійно нові, необхідні для розкриття теми, 

співставляє їх з боку зі своїм життєвим досвідом, чітко виясняє свою життєву 

позицію. При перевірці цих робіт викладач звертає увагу на відповідність 

роботи темі, повноту розкриття теми, послідовність викладення, 

самостійність суджень. 

3. Стандартизований контроль 

Останнім часом у вищій школі став широко застосовуватись 

стандартизований контроль знань протягом усього періоду вивчення 

навчальних курсів. У стандартизованому контролі знайшла широке 

застосування тестова методика. 

Технологія тестового контролю знань студентів чітко прописана у 

Положенні про комп’ютерне тестування студентів. Але на заняттях викладач 

використовує технологію бланкового тестового контролю знань з метою 

діагнгостики навчальних досягнень.  

Перевага цього методу полягає у тому, що за допомогою найпростіших 

засобів (бланків, матриць) можна отримати відповідь практично на будь-яке 

запитання, а недоліком є можливість вгадування правильної відповіді.  

За допомогою альтернативного методу тестового контролю доцільно 

перевіряти вміння самостійно обмірковувати отримані дані. Більший рівень 

знань студентів дає можливість більш тонко розрізняти такі явища і поняття, 

які студенту з меншим рівнем здаються ідентичними. Крім того, студенти з 

великим рівнем знань знаходять подібність там, де інші його не помічають. 

Контроль простим вибірковим методом не розкриває процесу одержання 

відповіді. Тут спрацьовує не простий механізм вгадування, а свідомий вибір, 

до вгадування деякого числа правильних відповідей на запитання – у 

доповнення до тих, які студенти знають. 

Використовуються і інші варіанти тестового контролю знань студентів: 



1) короткочасне подання варіантів відповідей. 

Студентові пропонують запитання. Він має вивчити його і подумки 

підготувати відповідь. Після того як він готовий до відповіді, йому на 

обмежений час показують варіанти відповідей, з яких він має вибрати один. 

У даному разі студент не стільки вибирає, скільки порівнює свою готову 

відповідь із запропонованими. Такий принцип деякою мірою зменшує 

можливість вгадування і несвідомого вибору випадкової відповіді. При 

цьому доцільно обмежити час експонування варіантів відповідей, які 

пропонуються на вибір. 

2) послідовне надання варіантів відповідей. 

Студенту пропонується запитання, яке він вивчає і подумки готує на 

нього відповідь. Потім за його проханням йому показують перший варіант 

відповіді. Якщо цей варіант співпадає з його рішенням, то він фіксує свою 

відповідь під номером 1, якщо він вважає його невірним, то через деякий час 

йому надається другий варіант відповіді. 

3) вибір відповідей: пропонуються самі відповіді, а потім їх 

обгрунтування; 

4) парне питання: правильний результат отримується тільки при двох 

правильних відповідях; 

5) співвідносна або складно-вибіркова система: подаються декілька 

відповідей, які потрібно пов’язати одне з одним; 

6) матрична система: питання і відповіді подаються у вигляді матриці; 

7) конструктивно-вибірковий метод: відповідь формується шляхом 

синтезу із запропонованих на вибір його частин; 

8) мотивовані варіанти відповідей: кожен варіант відповіді 

доповнюється обгрунтуванням. 

При складанні контрольних завдань викладч дотримується ряд вимог: 

− укладачі завдань мають чітко уявляти мету контролю як частини усього 

навчального процесу, враховувати вікові і психофізичні особливості тих, 

хто навчається. Контрольні завдання мають стимулювати пізнавальну 

активність студентів, викликати у них інтерес до предмета навчання; 

− контрольні завдання в усіх випадках мають забезпечувати реалізацію 

навчаючої функції контролю, а не тільки контролюючої; 

− складаючи контрольні завдання, потрібно враховувати, що інформація, 

яка міститься у них, потрібна не стільки для оцінки знань студентів, 

скільки для того, щоб своєчасно виявити помилки і скоригувати 

навчальний процес; 

− під час розробки контрольних завдань слід передбачити способи і засоби 

(у тому числі технічні), які можна буде застосовувати при реалізації 

тестів, що розробляються; 

− потрібно уникати шаблону і формулювань, які повторюють відомі істини. 



При складанні питань важливим є рішення проблеми правдоподібності 

неправильних варіантів. При цьому можливі два аспекти проблеми зовнішня 

правдоподібність і правдоподібність змісту. 

Неправильні варіанти відповідей можуть бути: 

- правдоподібними зовнішньо і правдоподібними за змістом; 

- правдоподібними зовнішньо, але неправдоподібними за змістом; 

- неправдоподібними зовнішньо, але правдоподібними за змістом. 

Не можна використовувати відповіді неправдоподібні і зовнішньо і за 

змістом. 

Найбільш доцільною структурою при побудові вибіркових тестів 

потрібно вважати: 

- один варіант правильний, решта невірні (неповні), але обов’язково 

правдоподібні; 

- усі варіанти неправильні (неповні), але обов’язково правдоподібні, 

при наявності варіанта «правильної відповіді немає»; 

- один варіант неправильний (неповний), решта варіантів правильні. 

Результати стандартизованого контролю використовуються для висновків 

відносно роботи навчальної групи і кожного студента окремо. 

Найбільш розповсюдженою формою оцінки відповідей на тести є 

триканальна: правильна відповідь плюс один бал, «не знаю» - 0, 

неправильний – мінус один бал. 

ВИДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

За місцем, яке посідає контроль у навчальному процесі, розрізняють 

попередній (вхідний), поточний, рубіжний і підсумковий контроль. 

Попередній контроль 

Попередній контроль (діагностика вихідного рівня знань студентів) 

застосовується як передумова для успішного планування і керівництва 

навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний рівень знань дня 

використання їх викладачем як орієнтування у складності матеріалу. Формою 

попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на 1-му 

курсі, щоб оцінити реальність оцінок, отриманих на вступних іспитах з 

певного предмета. Попередній контроль у вигляді перевірки і оцінки 

залишкових знань проводять також через деякий час після підсумкового 

іспиту з певної дисципліни як з метою оцінки міцності знань, так і з метою 

визначення рівня знань з забезпечуючих предметів для визначення 

можливості сприйняття нових навчальних дисциплін. 



Поточний контроль 

Поточний контроль знань є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) 

навчального матеріалу. Управління навчальним процесом можливе тільки на 

підставі даних поточного контролю. Завдання поточного контролю зводяться 

до того, щоб: 

1) виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що 

вивчається; 

2) визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

3) виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи, 

встановивши причини, які перешкоджають їх роботі; 

4) виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і намітити 

шляхи і засоби їх розвитку; 

5) стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

Головне завдання поточного контролю – допомогти студентам 

організувати свою роботу, навчитись самостійно, відповідально і 

систематично вивчати усі навчальні предмети. 

Поточний контроль – це продовження навчальної діяльності педагога і 

педагогічного колективу, він пов’язаний з усіма видами навчальної роботи і 

має навчити студентів готуватись до перевірки з першого дня занять і 

кожного дня, а не наприкінці семестру або навчального року. Разом з тим 

поточний контроль є показником роботи і педагогічного колективу. Звісно, 

що студенти у семестрі вивчають одночасно до десяти предметів, і не усі 

викладачі ставлять до них однакові вимоги. Нерідко деякі викладачі ставлять 

дещо підвищені вимоги, і студенти змушені весь семестр займатись тільки 

одним предметом коштом інших. У цьому разі показники поточної 

успішності можуть бути сигналом про серйозні порушення навчального 

процесу. 

Зазначені завдання поточного контролю вимагають від викладачів і 

керівників факультету відпрацювати певну систему і методику його 

проведення з врахуванням рівномірного і узгодженого розподілення 

контрольних знань у відповідності до бюджету часу студентів. 

Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль являє собою іспит студентів з метою оцінки їх 

знань і навиків у відповідності до моделі спеціаліста. 



До підсумкового контролю належать семестрові, курсові і державні 

іспити, а також заліки перед іспитом. 

Основна мета іспитів – встановлення дійсного змісту знань студентів за 

обсягом, якістю і глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній 

діяльності. 

Природно, що підсумковий контроль більшою мірою, ніж інші види 

контролю, здійснює контролюючу функцію, потребує систематизації і 

узагальнення знань і певною мірою реалізує навчальну, розвиваючу і 

виховну функції контролю. 

Форми контролю знань студентів 

Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на 

семінарських і практичних заняттях, у позанавчальний час, на консультаціях, 

заліках і іспитах. 

І. Контроль на лекції може проводитись як вибіркове усне опитування 

студентів або з застосуванням тестів за раніше викладеним матеріалом, 

особливо за розділами курсу, які необхідні для зрозуміння теми лекції, що 

читається, або ж для встановлення ступеня засвоєння матеріалу прочитаної 

лекції (проводиться за звичай у кінці першої або на початку другої години 

лекції). 

Поточний контроль на лекції покликаний привчити студентів до 

систематичної проробки пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої 

лекції, встановити ступінь засвоєння теорії, виявити найбільш важкі для 

сприйняття студентів розділи з наступним роз’ясненням їх. Контроль на 

лекції не має віднімати багато часу. 

За витратами часу на контроль усне опитування поступається 

контролю, програмованому за карточками. 

ІІ. Поточний контроль на практичних, семінарських і 

лабораторних заняттях проводиться з метою вияснення готовності 

студентів до занять у таких формах: 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, тестами 

протягом 5-10 хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв’язування 

задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на лабораторному занятті. 



5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей 

і т. ін. 

6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота. 

7. Колоквіум по самостійних розділах теоретичного курсу (темах або 

модулях). 

Ш. Контроль у позанавчальний час включає в себе: 

1. Перевірка перебігу виконання домашніх завдань, науково-дослідних 

і контрольних робіт. Оцінюються якість і акуратність виконання, точність і 

оригінальність рішень, перегляд спеціальної літератури, наявність елементів 

дослідження, виконання завдання у встановленому обсязі відповідно до 

заданих строків. 

2. Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури. 

3. Перевірка і оцінка рефератів по частині лекційного курсу, який 

самостійно пророблюється. 

4. Індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях. 

5. Проведення навчальних конкурсів і олімпіад на кращого знавця 

предмета» кращого з спеціальності, краще виконання лабораторних, 

особливо навчально-дослідних робіт. 

Контрольні заходи, що проводяться лектором на потоці і у 

позанавчальний час, крім загальної мети, яка переслідує об’єктивну 

атестацію студентів, мають дати лектору дані для оцінки рівня роботи його 

асистентів, які ведуть практичні, лабораторні і семінарські заняття. 

ІV. Консультації. Дослівно термін «навчальна консультація» означає 

відповідь, роз’яснення викладача студентам з будь-якого навчального 

питання. Це одна з форм, яка виправдала себе щодо надання студентам 

допомоги у їх самостійній роботі, допомоги, яка особливо необхідна при 

підготовці до іспитів, захисті курсових і дипломних проектів і інших формах 

контролю знань. 

Мета більшості консультацій – допомогти студентам розібратись у 

складних питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти самостійно 

розібратись не можуть. Одночасно консультації надають можливість 

проконтролювати знання студентів, скласти правильне уявлення про перебіг і 

результати навчальної роботи. 

Не можна обмежуватись формою консультації «питання-відповідь» 

вона має переходити у бесіду зі студентами з найбільш важких і важливих 

проблем курсу, що вивчається. 

V. Заліки. З деяких предметів (теоретичні курси, виробнича практика) 

застосовується диференційований залік з виставленням оцінок за 



п’ятибальною шкалою. По лекційному курсу або окремих його частинах, які 

не супроводжуються лабораторними або практичними заняттями, викладач 

може проводити співбесіди або колоквіум, пропонувати усні або письмові (за 

білетами) запитання. Викладачеві корисно продивлятись конспект студента. 

Нерідко студенти ставляться до залікового предмета як до другорядного, 

малозначного і не приділяють достатньо часу для підготовки до нього. З 

великих курсів перед заліком корисне проведення колоквіуму. 

Своєчасне і гарне виконання лабораторно-практичних занять, 

відсутність пропусків, добра дисципліна дають підставу поставити оцінку 

«зараховано» без додаткового опитування. 

Заліки з практичних (лабораторних) робіт приймаються по виконанні 

кожного завдання. При цьому студент подає записи, розрахунки, схеми, 

плани або креслення. Викладач відмічає виконання кожної роботи у своєму 

журналі, а після завершення програми може виставити залік після захисту 

звіту і повторного перегляду результатів виконання усіх завдань. 

Курсові роботи є продуктом багатоденної праці. Вони включають 

елементи наукового дослідження. Захист курсової роботи - це особлива 

форма заліку в комісії з двох-трьох викладачів. Кращі з курсових робіт 

подаються на наукові студентські конференції. 

Перед захистом курсової роботи керівник перевіряє її і пише рецензію, 

у якій відображається позитивне і негативне роботи, вказується, як потрібно 

усунути усі зауваження. 

Семінарські заняття не можна вважати заліковою процедурою. Але 

активні виступи, чіткі відповіді, ставлення до занять, дисциплінованість 

можуть слугувати основою для оформлення заліку без опитування. 

Заліки з виробничої практики проставляються на основі поданого звіту 

і характеристики керівника. Залік – диференційований, а оцінка складається з 

середніх оцінок з усіх розділів практики. 
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ЛЕКЦІЯ 1 

ТЕМА: Взаємовплив сімейного і суспільного дошкільного виховання 

(історичний аспект) 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися з історією створення інституту сім'ї та шлюбу в 

Україні; засвоїти зміст понять сім’я, шлюб; з’ясувати особливості розвитку 

сім’ї в сучасному суспільстві. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Сутність поняття сім’я та шлюб. Історія інституту сім'ї та шлюбу. 

2. Історичні форми шлюбу в Україні. 

3. Стан сім’ї в сучасному суспільстві. 

 

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ: 

1. Ариванюк Т. О., Бірюков І. А., Гопанчук В. С., Дзера О. В., Дзера І. 

О. Сімейне право України: Підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів / В.С. 

Гопанчук (ред.). — К. : Істина, 2002. — 304с. 

2. Баранова Л. М., Борисова В. І., Жилінкова І. В., Крижна В. М., 

Новохатська Я. В. Сімейне право України: Підручник / В.І. Борисова 

(заг.ред.), І.В. Жилінкова (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 

263с. 

3. Дякович М. Сімейне право: навч. посіб. / Львівський національний 

ун-т ім. Івана Франка. — К. : Правова єдність, 2009. — 512с. 

4. Мироненко В. Сімейне право України: підручник / Валентина 

Петрівна Мироненко (заг.ред.). — К. : «Правова єдність», 

всеукраїнська асоціація видавців, 2008. — 477с. 

5. Токарєва В. Сімейне право. Практикум: посібник. — К. : Знання, 

2007. — 284c. 

6. Фурса С. Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд:Науково-практ. 

посіб.:У 2 кн. з інформ. дод. на лазер. носії / Центр правових 



досліджень Фурси / Світлана Ярославівна Фурса (заг.ред.) — К. : 

Видавець Фурса С.Я., 2005. — 894с. 

7. Червоний Ю. С., Калітенко О. В., Волосатий Г. С., Труба В. І. 

Сімейне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.С. 

Червоний (ред.). — К. : Істина, 2004. — 400с. 

8. Шимон С. Сімейне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 

дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 

2004. — 161с. 

 

1. Сутність поняття сім’я. 

Сім’я – це соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки, які 

зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та 

інших осіб, поєднаних родинними зв’язками з подружжям, кровних родичів і 

здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, 

побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, 

виховання дітей. 

Сім'я – це суспільний інститут (з точки зору суспільного 

санкціонування шлюбно-сімейних відносин) і водночас мала соціальна група, 

що має історично означену організацію, члени якої пов'язані шлюбними або 

родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною моральною 

відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою 

суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення. 

Сучасна сім'я часто визначається як інституйована спільнота, що 

складається на основі шлюбу, породженій ним спільній правовій та 

моральній відповідальності батьків за здоров'я дітей, їх соціалізацію та 

виховання. 

Історія інституту сім'ї 

Сім'я – це сукупність осіб, пов'язаних між собою узами споріднення або 

шлюбу. В саму ранню епоху цивілізації сім'я існувала лише у формі 

матріархату: мати вважалася главою сім'ї, і походження дітей визнавалося 

лише по матері. Такий порядок довго існував у первісних пародов і в період 

пізньої цивілізації. Згодом родина прийняла форму патріархату: главою сім'ї 

став батько, виникло сімейне право, тобто сукупність правових основ, що 

стосуються сім'ї та її членів, зокрема обов'язок утримувати працюючими 

членами сім'ї непрацюючих, інститут батьківського права, опікунства. 



Стародавні римляни під словом «сім'я» (familia) мали на увазі все те, 

що належить вільному громадянинові, в тому числі рабів, а при 

середньовічному феодальному ладі в сім'ю включали всіх домочадців пана 

разом з його слугами. 

Фази та типи розвитку сім’ї 

Сім’я у своєму розвитку пройшла такі фази: проміскуїтет, кровно- 

споріднена сім’я, пуналуальна сім’я, синдіасмічна сім’я і моногамна сім’я. 

Загальною тенденцією, яка характеризує розвиток сім’ї, є звуження кола 

статевих партнерів й укріплення зв’язків, що об’єднують членів сім’ї. 

Проміскуїтет — форма спільного життя, яка характерна для 

нижчого ступеня дикунства, за якого не було відокремлених сімейних груп, 

сімейне життя було ідентичне суспільному, тобто між членами суспільства 

існували необмежені статеві зносини, які нерегулювалися ніякими нормами. 

Згодом відбулося обмеження статевого спілкування і починали 

виокремлюватися групи, між якими таке спілкування було дозволене. Цей 

процес, безумовно, був тривалим і привів до виникнення особливої форми 

сім’ї — кровноспорідненої. 

Кровноспоріднена сім’я — форма групового шлюбу, за якої статеві 

стосунки дозволені лише між членами роду або племені, що належать до 

одного покоління. Усі, хто належать до одного покоління, тобто брати і 

сестри, незалежно від ступеня їх спорідненості, утворюють одну сім’ю. Така 

сім’я є ендогамною спільнотою, бо включає людей одного покоління, що 

належать лише до одного роду або племені. Звуження кола статевих 

партнерів привело до виникнення більш розвиненої форми сім’ ї — 

пуналуальної. 

У пуналуальній сім’ї зі статевих стосунків вилучаються найближчі 

кровні родичі по жіночій лінії, а пізніше ця заборона поширюється й на 

решту більш віддалених родичів того самого покоління. Цьому типу сім’ ї 

усе ще притаманний груповий шлюб, однак принцип ендогамії замінюється 

екзогамією, тобто можна сказати, що це шлюб між людьми, які належать до 

одного покоління, але до різних родів. Таким чином, пуналуальна сім’я є 



формою шлюбних стосунків, за якої шлюбними партнерами є група сестер з 

одного роду і група братів з іншого роду. В межах такого типу сімейного 

життя дедалі більше поширюються стійкі і тривалі зв’ язки між одним 

чоловіком й однією жінкою; це перший крок до появи парного шлюбу. 

Синдіасмічна сім’я — перехідний історичний тип сім’ї, що виникає на 

межі дикунства і варварства, в якій один чоловік живе з однією жінкою, а 

полігамія залишається виключним правом чоловіка. Шлюбні зв’язки легко 

розриваються, і тоді діти залишаються з матір’ю. Регулюючи статеві 

стосунки певного чоловіка й певної жінки, синді- асмічна сім’ я вважала 

дійсним біологічного батька і створювала умови для появи моногамної сім’ ї, 

яка виникає за часів розкладу родового ладу, утворення приватної власності і 

класів. 

Моногамна сім ’я відзначається тісним зв ’язком між одним чоловіком 

і однією жінкою. Безпосередньо причиною виникнення моногамної сім’ї було 

прагнення забезпечити безперечність батьківства і право потомства на 

володіння сімейним майном. Зміцнення моногамної сім’ ї відбувалося у 

період розкладу старого родинного ладу і виникнення нових форм людських 

спільнот. Таким чином, історично сім’ я розвивалася від нерегульованих 

статевих зносин до обмежених у моногамній сім’ ї. 

Можна сконструювати три ідеальні історичні типи моногамної сім’ї: 

патріархальний (традиційний), дітоцентристський (сучасний) і подружній 

(постсучасний). 

Патріархальний тип сім’ї найбільш архаїчний, який характеризується 

залежністю дружини від чоловіка і дітей від батьків. Панування чоловіка 

виявляється в тому, що в його руках зосереджені економічні ресурси, він 

приймає основні рішення, згідно з якими сімейні ролі чітко розподілені. У 

традиційній сім’ ї панує абсолютна батьківська влада та авторитарна 

система виховання. Суть патріархальної моногамії спрощено можна звести 

до двох принципів: жорстка статевовікова субординація і відсутність 

індивідуальної виборності на всіх стадіях сімейного циклу. 



Дітоцентристський тип сім ’ї формується в Європі з другої половини 

ХІХ ст. Йому властиві підвищення ролі приватного життя, почуттєві сторони 

шлюбу та інтимності. Більш-менш рівноправні стосунки між чоловіком і 

дружиною привели до появи стійкої залежності експресивної задоволеності 

від подружньої, а також до усвідомлення того, що сексуальність у межах 

шлюбу не зводиться до дітонародження. Дітоцентристська сім’я за природою 

є малодітною. 

Зародження виборності у передшлюбний період визначило нову 

сімейну стратегію. Через те що вибір — основа особистості, спільне 

мешкання чоловіка і дружини в умовах відсутності ритуалізованих очікувань 

й однозначно закріплених ролей потребує взаємної адаптації їх 

індивідуальних планів і стереотипів поведінки. Інакше кажучи, має 

виникнути ряд тісно пов’язаних між собою пристосованих стосунків, кожний 

з яких впливає на стабільність індивідуальної сім’ ї. 

Подружній тип моногамної сім ’ї зароджується останніми десяти-

літтями. У такій сім’ї стратегічні відносини визначаються не спорідненістю 

(як у патріархальній) і не батьківством (як у дітоцентрист- ській), а 

властивістю. Норма сімейного життя змінюється: батьки в такій сім’ї 

відмовляються повністю підкоряти власні інтереси інтересам дітей. Акцент 

на подружнє життя означає можливість більш повної реалізації особистісної 

взаємодії чоловіка і дружини, яка регулюється моральними принципами та 

іманентними цінностями. У сучасній сім’ї виробляється антирутинний 

механізм — автономія подружжя. Інтереси кожного з подружжя є ширшими 

за сімейні, і коло значущого спілкування для кожного з них виходить за межі 

подружнього життя. При цьому слід відзначити взаємозв’язок і 

взаємодоповнюваність механізмів стійкості (адаптація, інтимність) і розвиток 

(автономія). 

У цілому можна говорити про еволюцію моногамної сім’ ї від па-

тріархального типу до подружнього. 

Історія інституту шлюбу 



Шлюб в соціологічному сенсі на ранніх стадіях історичного розвитку 

суспільства – це постійний чи тимчасовий союз між особами різної статі для 

виробництва потомства. На більш пізніх стадіях історичного розвитку 

суспільства це такий же союз, але законний союз на відміну від незаконних 

зв'язків. До останніх належали: 

а) конкубинат – постійний відкритий незаконний союз; 

б) перелюб (адюльтер або таємний зв'язок); 

в) проституція (розпустний зв'язок). Це поняття означало професійне 

участь в статевому акті з кожним бажаючим заради грошей. Проституція 

завжди вважалася соціальним злом і з точки зору суспільної моралі, і з точки 

зору здоров'я осіб, які користуються послугами повій. Історія боротьби з 

проституцією в дореволюційній Росії аналогічна західної. Спочатку це були 

безумовні репресії. Особливо суворими вони були при імператриці Катерині. 

Шлюбні відносини в ході свого розвитку зазнали різні перетворення, що в 

свою чергу впливало на розвиток суспільства. В еволюції подружнього союзу 

виділяють дві епохи: 

1. Епоху натурального шлюбу в додержавний період і до виникнення 

систематизованого релігійного культу; 

2. Епоху законного шлюбу, регульованого релігійними і державними 

установами, у формі моногамії: шлюб одного чоловіка з однією жінкою.  

Моногамному шлюбу передувало кілька форм шлюбу: гетеричний 

(комунальний) шлюб; поліандрія; полігамний шлюб. 

Гетеричний шлюб існував у ранній період дикості людства. Він 

характеризувався тим, що чоловік і жінка одного і того ж племені вільно 

спілкувалися між собою, не фіксуючи своїх відносин. Вони не мали 

обов'язків по відношенню один до одного, а що народжувалися в них діти 

вважалася дітьми племені (воно годувало і виховувало). 

Винищення старих і дітовбивство (в основному дівчаток) процвітало в 

той період із-за необхідності зменшити число їдців. Причиною того було 

хронічне голодування племені. Дівчатка ж винищувалися тому, що вони 

менше добували їжі і не годилися для оборони від небезпечних сусідів - як 

людей, так і тварин. У результаті виявилося, що в кожному племені жінок 

стало менше, ніж чоловіків. Дефіцит жінок породив шлюб у вигляді 

поліандрію - шлюбу однієї жінки з кількома чоловіками. 



Поліандрія – форма шлюбу, яка характеризується як багатомужжя. 

Відносини між подружжям регулювалися звичаями, а спорідненість 

вважалося поматері, якій належали всі родинні права. Цей період можна 

назвати періодом материнського права. З метою зменшення дефіциту жінок 

останніх силоміць захоплювали у сусідніх більш слабких племен. Жінка, що 

«добута» певним чоловіком, ставала його особистою власністю. Він її 

годував, мав виключне право на дружину і працівницю і навіть міг з'їсти її в 

період невдалих полювань. 

Наступною формою шлюбу, яка виникла майже одночасно з 

полиандрией, була полігамія. 

Полігамія (багатоженство) – форма шлюбу, яка могла виникнути тільки 

у сильних племен. Полігамний шлюб швидко змінив гетеричний і 

полиандричний шлюби, так як в полігамні шлюби пару собі вибирав сильний 

чоловік, здатний прогодувати жінку, а в інших формах шлюбу вибирала собі 

пару жінка за принципом привабливості, а не сили. Всі сучасні народи 

походять від полигамов, за винятком японців (їх предки були поліандрами). 

Полігамія і поневолення жінок перейшли в родовий побут скотарів-

кочівників і общинний побут осілих землевласників. Оскільки їжі стало 

досить, відпала необхідність у дітовбивстві, а число жінок і чоловіків стало 

приблизно рівним. 

Виникнення держави знищило полігамію, але влада чоловіка над 

жінкою залишилася. 

Подальша еволюція шлюбу пов'язана з державою і церквою. При цьому 

вона відбувалася за двома напрямками: 

- у більшості товариств фактична моногамія – шлюб одного чоловіка з 

однією жінкою була визнана законом для всіх. Це підняло становище жінки і 

стало передумовою подальшого розвитку інституту шлюбу; 

- у варварських суспільствах панівну меншість зберегло полігамію 

(багатоженство) та її наслідки: гарем і самітництво жінок. Якщо раніше 

жінки були робітницями у свого чоловіка, то тепер вони служили йому для 

втіхи, а робота виконувалася рабами. 

Підпорядкованість жінки чоловікові зберігалася ще довгий час. 

Становище жінки змінилося з введенням її в суспільне життя і з 

виникненням можливості отримання освіти. Це сприяло розвитку її 



розумових та духовних здібностей, що важливо не тільки длясамої жінки, але 

і для її майбутнього потомства. 

2. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ 

Сім'я та родинне виховання у найдавніші часи на Україні 

Коріння історії української родини сягає в сиву давнину. Адже сім'я з її 

побутом, тобто загальним укладом життя, сукупністю виховних звичаїв і 

традицій, складалася упродовж багатьох століть і зміцнювалася в ході 

перебігу історичного розвитку людства. Перші ж сліди перебування людини 

в Україні історики датують давнім періодом кам'яної доби, раннім 

палеолітом (приблизно 200 000 р. до н. є.). 

Питання історії родинного виховання потрібно розглядати починаючи 

ще з первіснообщинного ладу. Варто зазначити, що в цьому суспільстві все 

було колективним, не існувало соціальної нерівності і класів, люди жили в 

загальних житлах і спільно виховували дітей, які належали всьому роду. 

Сім'ї і у той час були великі, об'єднували по двадцять-тридцять душ. 

Така сім'я, як і будь-яка інша, звалася в Х-ХІ ст. родом. Рід — це велика 

родина, відома в Україні ще під назвами «пепище», «служба», «хутір», яка 

проживала у своєму дворищі, і відокремленій оселі.  

Рід мав спільне майно — ріллю, ловецькі терени, стада худоби, вів 

спільне господарство під проводом свого старшини. Це була суспільна група 

— невелика, але дуже суцільна, злучена кровними зв'язками й спільними 

інтересами. За своїх членів рід солідарно заступався, обороняв їх від кривд. 

Згодом він утратив давню суспільність і розпався на малі, самостійні родини. 

Кожна вела своє окреме господарство, мала свій дім з господарськими 

будівлями, своє поле, худобу тощо. Ліси ж, пасовиська, озера залишалися 

спільною власністю цілої оселі-громади. Проте пам'ять приналежності до 

роду не губилась. Давні традиції жили у родах боярських, шляхетських, 

міщанських, селянських, священичих.  

До речі, велика сім'я на певному історичному етапі була не тільки в 

українців, а й майже в усіх народів світу. Залежно від ступеня розвитку 



господарства в одних народів раніше, в інших пізніше вона розпадалася на 

малі індивідуальні сім'ї. Цей процес характерний і для України, велика 

родина набула значного поширення за часів Київської Русі. Сини не 

відділялися, хазяйнували спільно, жили разом. А порядкував хтось з 

найстарших, найбільш досвідчений і кмітливий. Ця тенденція зберігалася в 

Україні і в наступних ХІV-ХVІ століттях. Поряд з великими родами 

з'являлися й малі індивідуальні сім'ї, кількість яких наприкінці XVIII ст. різко 

зросла. 

З поміж багатьох обов'язків родини чи не найголовнішим було 

виховання дітей. Слово «виховання» в українців, очевидно, пішло від 

«ховати», тобто заховати (уберегти) від небезпеки, смерті, хвороби, «лихих 

очей,» поганих впливів. Згодом воно набуло узагальненого змісту, виражаючи 

процес систематичного впливу на культурний розвиток, формування 

світогляду, духовного світу й моральної поведінки дітей та молоді. 

З давніх-давен українці розглядали сім'ю і рід як святиню, а виховання 

дітей — як святий обов'язок батьків. Тому ці, як і всі інші особливо важливі 

об'єкти, в наших предків мали свої опікувальні божества Рід і Рожаницю — 

уособлення роду, єдності нащадків одного предка, утвердження необхідності 

продовження людського роду. Цікаво, що обидва ці божества йшли 

безпосередньо за головними слов'янськими богами: грому і блискавки — 

Перуном, сонця і світла — Даж-богом, неба — Сварогом, вогню — Хоросом. 

Рід мав свої традиції, шанував предків і в цій пошані виховував молоде 

покоління. Новонароджену дитину у рід приймали окремим обрядом. Ще 

складнішим був весільний церемоніал, яким об'єднували молоду пару з двох 

родів. Живучість цих обрядів, головні елементи яких збереглися в народних 

звичаях українців і донині, засвідчує їх особливо важливе значення для 

соціальної педагогіки. 

За палеоліту основою суспільного устрою був матріархат (від лат. 

матер (матріс) — мати і грец. архі — влада), який характеризується 

наявністю материнського роду і рівноправним з чоловіком, а пізніше 



провідним становищем жінки в суспільстві, зумовлений її головною роллю в 

тодішньому господарському житті людей. На останній фазі історії 

первісного суспільства на зміну матріархату прийшов патріархат (від грец. 

патер — батько). Він передував виникненню держави й стимулював 

остаточний перехід від сім'ї парної до моногамної (від грец. моно — один і 

гамос — шлюб), тобто одношлюбної, в якій чоловік одружений тільки з 

однією жінкою, а жінка замужем тільки за одним чоловіком. Причому, на 

відміну від парного шлюбу, шлюбний союз між ними укладається надовго, 

по суті на все життя, і санкціонується суспільством. Виникнення моногамної 

сім'ї дало новий поштовх як у прогресі економічного життя суспільства, так і 

в розвитку виховання. 

До речі моногамія закріпилась і залишається провідною формою сім'я ї 

й сьогодні. Це, очевидно, й дало підставу М. Грушевському твердити, що 

форми сімейного союзу вже досить виразно виступали в Україні ще до 

утворення держави, в індоєвропейську епоху. Така точка зору має своє 

документальне підтвердження також у літописах. 

Київський літописець, описуючи давні українські племена, зазначає, що 

поляни мали «добрий обичай, жили тихо і соромливо, і шлюб був у них 

правильний: молоду приводили до молодого, а другого дня приносили її 

посаг». Звичайно, так не було відразу і не в усіх східних слов'ян, які 

розселились у ІV-VПІ ст. н.е. на території Наддніпрянщини і від Карпат до 

Дону. Як правило, подружні пари утворювалися так: парубок або й уже 

одружений чоловік, бо можна було мати по дві або три жінки, сплачував 

родичам дівчини, котру хотів узяти собі за жінку, віно, тобто плату. Часом 

він сплачував родові молодої викуп, а часом, домовившись із своєю любкою, 

умикав її десь коло води чи на молодіжних ігрищах і завозив до себе. До речі, 

викуп молодої, як обряд, зберігся і в сучасному українському весіллі. 

Куплена, або вхоплена жінка була повною власністю чоловіка. Він, 

якщо хотів, то жив, а як ні, то міг легко з нею розійтися, взявши натомість 

собі іншу. Жінка ж мусила бути вірною своєму чоловікові. І вірність 



українських жінок, як тоді, так і по сьогоднішній день славиться по всьому 

світі. 

Був час, коли на похоронах знатних покійників з ними живцем 

закопували в яму або спалювали на високому вогнищі їхніх жінок, слуг і коней. 

Трохи згодом цей звичай відійшов в минуле. Вдовиця залишалась вільною. 

Хіба що сама хотіла себе вбити на доказ своєї вірності чоловікові. Але й цей 

звичай незабаром зник, бо вже в Х-ХІ ст. літописці про нього не згадують. 

Роль жінки в сім'я ї незмірно зростає. В разі смерті чоловіка вона займає в ній 

перше місце. 

В Україні традиційно був поширений моногамний шлюб. Моногамія 

(від грецьких слів monos– один і gamos– шлюб) – це форма шлюбу, при якій 

чоловік одружується лише з однією жінкою, а жінка – лише з одним 

чоловіком. 

Здавна в Україні існували різні форми шлюбу: 

1) викрадення дівчат; 

2) шлюб-купівля; 

3) договірне весілля; 

4) матріархальний шлюб (сватання дівчини до хлопця); 

5) сватання через сваху; 

6) звільнення шляхом шлюбу від смертної кари. 

Важливу роль у виборі наречених відігравали батьки. Народ вважав, що 

без батьківського благословення неможливо створити нормальну сім’ю. 

Щоправда, останнє слово-згода під час сватання та вінчання в церкві завжди 

були за молодими. Дівчину чи хлопця рідко примушували до одруження. В 

ХІХ ст. траплялися випадки, коли між батьками і дітьми виникали 

непорозуміння щодо майбутнього одруження. Якщо між батьками і 

молодими не було досягнуто згоди, то батько міг не дати приданого 

неслухняній доньці або позбавляв непокірного сина права на спадок його 

частини майна. 

В основі укладання шлюбу в Україні в XVI – XIX ст. був договір 

(зговір, змовини, згода) між двома сторонами: батьками й родичами 



молодого та батьками і родичами молодої. Посередниками між ними 

виступали довірені особи: сват або сваха. 

Серед українців в другій половині ХІХ ст. був також поширений 

принцип національної ендогамії: українці одружувались з українцями і 

надзвичайно рідко – з росіянами, поляками, євреями чи представниками 

інших національних меншин. 

Звичаєве право українців обмежувало укладання нерівних шлюбів і 

насамперед між багатими та бідними. Заможні господарі неохоче родичалися 

з біднотою, але й бідні селяни так само вважали за краще вибирати собі пару 

серед рівних: «Не з багатством жити, а з людиною», − говорилось у народі. 

Але інколи, щоб поправити матеріальне становище, батьки силоміць 

віддавали дітей у заможну сім’ю. 

Одним із наслідків укладання «нерівних» шлюбів було приймацтво – 

поселення зятя в господарство тестя. Така практика загалом суперечила 

звичаєвому праву українців − патримоніальності шлюбу, коли син, 

одружуючись, залишався із своїми батьками, а донька «йшла у невістки». І 

все ж вона була досить-таки поширеною, оскільки мала для цього соціально-

економічну базу: це не тільки намагання поправити матеріальне становище за 

рахунок більш багатих сватів, а й компенсація дефіциту чоловіків у сім’ї 

нареченої. 

В Україні можна виділити такі види приймацтва:  

1) з волі батьків (з примусу);  

2) за бажанням;  

3) на запрошення. 

 В основі першого нерідко лежали меркантильні міркування батьків, і, 

зрозуміло, зять-приймак дуже часто потрапляв у кабалу до тестя. Ця форма 

приймацтва найбільш поширеною була там, де панувала система виробітків 

та найманої праці (у південних районах України), а також у районах з 

консервативним типом господарства (на Волині, Прикарпатті). Там приймака 

тривалий час вважали за чужого, а 24 коли він мав залишити сім’ю, то з ним 

розраховувалися як з найманим робітником. І тільки після десяти років 

співжиття він здобував право на одержання певної частини майна. 

В інших районах України поширенішим було приймацтво на 

запрошення. Зятя запрошували в батьківську родину дружини нерідко тоді, 



коли там не було синів або ж коли вони ще були малі, а сім’ю очолювала 

вдовиця. Коли зятя приймала вдова, він ставав главою родини, одержуючи 

певні права на майно, яке належало батькам дружини. У більшості губерній 

України, насамперед Київській, Полтавській, Харківській, приймак вважався 

ніби усиновленим і тому його прирівнювали в майнових правах до інших 

членів родини. У цих же губерніях було поширеним і приймацтво за 

бажанням – добровільним оселенням зятя вродині тестя. 

Залежно від того, на якій основі базувалося приймацтво, склалося і 

різне до нього ставлення. До приймацтва з примусу, як правило, ставились 

негативно, а до приймака – з певною зневагою. Це йшло від того, що він не 

був господарем у сім’ї, не міг представляти її на сільському сході. 

Приймацтво за бажанням громадськістю не засуджувалося, але й 

схвалювалося не завжди, особливо, коли приймак не очолював родину. Щодо 

приймацтва на запрошення, то воно, як правило, схвалювалось: адже 

приймак був рівноправним членом родини, мав право голосу на сільському 

сході. 

Важливо брати до уваги те, що обряди мали надзвичайне значення на 

території України, а релігійне благословення шлюбу не вважалося достойним 

для того, щоб молоді могли розпочати шлюбне життя. Вони не могли 

започаткувати родини, до тих пір, поки не виконали б ycix церемоній, 

наказуваних звичаєм, церемоній, що в своїй цілісності становили ритуал 

шлюбу. Саме тому дуже часто траплялося так, що, провівши церковне 

вінчання, наречені вважалися такими, що не перебувають у законному 

шлюбі. В таких випадках молода жила й далі у своїх батьків i фактично 

зоставалася тільки молодою, аж до весілля, тобто до шлюбу згідно з 

народним ритуалом. 

Таким чином, необхідно зазначити, що в середині ХVІІІ – другій 

половині ХІХ століття на території України збереглися різноманітні форми 

шлюбу, що виникли ще в період існування Київської Русі. Однак не можна 

стверджувати, що дані форми були надзвичайно розповсюдженими, а слід 

визнати, що найбільш поширеною формою шлюбу на Україні в цей період 

було договірне весілля. 

3.СТАН СІМ’Ї В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 

Сім'я є більш складною системою відносин, ніж шлюб, оскільки вона, 

як правило об'єднує не тільки подружжя, але й їх дітей, а також інших 

родичів та близьких. Крім того, сім'я виступає як соціальна клітина 



суспільства, є дуже близькою до «оригіналу» моделі всього суспільства, в 

якому вона функціонує. 

Юридичне визначення  

1. Сім’я є первинним та основним осередком суспільства.  

2. Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і 

тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, 

необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не 

проживають спільно. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли 

спільно з ними не проживає.  

3. Права члена сім’ї має одинока особа.  

4. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, 

а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не 

суперечать моральним засадам суспільства.  

Регулювання сімейних відносин здійснюється цим Кодексом з метою:  

• зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб;  

• утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами 

сім’ї;  

• побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної 

любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки;  

• забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного 

та фізичного розвитку.  

Шлюб – історично зумовлена, санкціонована й регульована 

суспільством форма взаємин між чоловіком і жінкою, яка визначає їхні права 

і обов'язки одного щодо одного й щодо дітей. Шлюб тісно пов'язаний з 

сім'єю. Шлюб — сімейний союз одного чоловіка й однієї жінки 

(моногамний), або полігамний, який має два види: союз одного чоловіка і 

двох або декількох жінок (полігінний), однієї жінки і двох чи декількох 

чоловіків (поліандричний), закріплений законом або культурними 

традиціями.  

        В українській мові жінку в шлюбі з чоловіком називають одруженою або 

дружиною цього чоловіка. В Україні, як і багатьох інших країнах, існує 

традиція зміни прізвища. Здебільшого дружина приймає прізвище свого 

чоловіка, в окремих випадках чоловік може взяти собі прізвище дружини. 

Іноді утворюються подвійні прізвища.  

         Існують поняття церковного шлюбу й громадянського шлюбу. Хоча 

здебільшого люди, які вступають у церковний шлюб у сучасну епоху 

вступають також у громадянський шлюб, але історично це було не 



обов'язковим. Церковний шлюб здійснюється за ритуалами відповідної 

релігії, громадянський шлюб реєструється в громадянських установах. Люди 

можуть проживати разом, утворюючи сім'ю, але не вступаючи в шлюб.  

Історично шлюб був союзом між чоловіком і жінкою. В сучасну епоху 

законодовством багатьох країн дозволені громадянські шлюби між особами 

однієї статі.  

            Шлюби часто розпочинаються спеціальною церемонією – весіллям. 

Весіллю за традицією передують церемонії сватання та заручин, призначені, 

відповідно, для пропозиції укласти шлюб та для оголошення наміру провести 

весілля.  

           Шлюб припиняється або внаслідок розлучення або внаслідок смерті 

чоловіка або жінки. Після смерті чоловіка дружину називають вдовою, після 

смерті дружини чоловіка називають вдівцем.  

           Суть шлюбу визначається встановленими суспільними відносинами. 

Шлюб здійснюється для утворення сім'ї, народження дітей, спільного 

проживання і утворення спільної власності. Права і обов'язки людей, які 

вступають в громадянський шлюб, закріплені у законодавстві, яке може бути 

дуже різним у різних країнах, і яке змінювалося впродовж епох.  

В деяких суспільствах була дозволена полігінія — шлюб між одним 

чоловіком і кількома жінками. Протилежна ситуація, коли одна жінка має 

кількох чоловіків, називається поліандрією.  

         Законодавства сучасної ери, зокрема законодавство України, 

здебільшого передбачають рівні права та обов'язки шлюбних партнерів. 

Однак, у різні епохи і в різних країнах, права чоловіка та жінки відрізнялися 

й можуть відрізнятися й сьогодні. Навіть у державах, де проголошена 

рівність партнерів, громадська мораль часто встановлює свої, відмінні від 

закону, норми поведінки шлюбних партнерів. Зазвичай мораль засуджує 

позашлюбні статеві відносини, однак, суспільство часто доволі легко прощає 

подружню зраду чоловікові, й дуже строге щодо поведінки дружини. В 

деяких суспільствах подружня зрада з боку дружини строго карається 

законом. До таких суспільств належать, зокрема, суспільства, які живуть за 

законами шаріату.  

             Матеріальні права шлюбних партнерів теж установлюються законом і 

значно відрізняються як у різних країнах, так і навіть у різних областях однієї 

країни. Майнові права подружньої пари були різними в різні епохи. В деяких 

країнах при вступі у шлюб, чоловік та жінка вкладають шлюбний контракт, 

який визначає їхні права під час спільного проживання та при розлучені. В 

деяких країнах майно, придбане за час спільного проживання, ввжається 

спільним і при розлученні ділиться між колишніми партнерами, в інших 



країнах такого правила немає. У випадку розлучення суд може призначити 

виплату аліментів тій стороні, яка потрапляє при розлученні в скруту.  

Чинники впливу на шлюб  

             На нього впливають право, мораль, політика та ін. Основа шлюбу 

варіюється в залежності від типу суспільства (романтичне кохання на Заході, 

розрахунок у деяких інших суспільствах), але більшість шлюбних церемоній, 

контрактів і звичаїв включають набір прав і обов'язків, таких як турбота і 

захист, полягають в продовженні роду, сімейної лінії і створення спільної 

власності.  

Шлюб і супільство  

           Санкціонуючи шлюб, суспільство охороняє його. Особи, що вступають 

у шлюб, несуть відповідальність заматеріальне забезпечення й виховання 

дітей, за майбутнє сім'ї. Карл Маркс писав, що якби шлюб не був основою 

сім'ї, то він так само не був би предметом законодавства, як, наприклад, 

дружба.  

            Умови для укладення шлюбу  

Умов для укладення шлюбу в Україні: взаємна згода осіб, які бажають 

укласти шлюб (адже шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка) та 

досягнення цими особами шлюбного віку.  

Шлюбний вік  

            Шлюбний вік для жінки встановлюється у 17(в Україні), а чоловіків у 

18 років, однак за заявою особи, яка досягла 14 років, за рішенням суду їй 

може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її 

інтересам. Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний 

ознайомити осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми як 

майбутніх подружжя і батьків та попередити про відповідальність за 

приховування перешкод до реєстрації шлюбу.  

Обмеження на шлюб  

           Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі, 

право на повторний шлюб вони мають після припинення попереднього 

шлюбу. Не можуть перебувати у шлюбі особи, які є родичами прямої лінії 

споріднення, рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра, двоюрідні брат та 

сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця, усиновлювач та 

усиновлена ним дитина. Це є певною гарантією, що шлюб укладається з 

додержанням умов, необхідних для створення повноцінної сім'ї.  

Суть шлюбу визначається встановленими суспільними відносинами. 

Шлюб здійснюється для утворення сім'ї, народження дітей, спільного 

проживання і утворення спільної власності. Права і обов'язки людей, які 



вступають в громадянський шлюб, закріплені у законодавстві, яке може бути 

дуже різним у різних країнах, і яке змінювалося впродовж епох.  

Шлюб і право  

Найважливіші питання шлюбних і сімейних відносин регулюються законом - 

Сімейним кодексом, який визначає поняття шлюбу як сімейного союзу жінки 

та чоловіка, зареєстрованого у державному органі реєстрації актів цивільного 

стану (РАЦС). В Україні не вважається укладеним шлюб, який не 

зарехєстрований в РАЦС, зокрема, з точки зору законодавства не є 

одруженими особи, які уклали шлюб в церковних установах - до його 

реєстрації в РАЦС. Умовами дійсності шлюбу є:  

1. Шлюб може бути укладений лише між чоловіком та жінкою.  

2. Досягення обома особами шлюбного віку.  

3. Дієздатність обох осіб.  

4. Добровільність чоловіка і жінки на укладання шлюбу.  

5. Одна особа може перебувати лише водному шлюбі одночасно, для 

укладання нового шлюбу необхідно припинити будь-який ранішне 

укладений шлюб.  

6. У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої 

лінії споріднення.  

Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка не є підставою для виникнення 

у них прав та обов'язків подружжя. Як виняток, якщо і чоловік і жінка не 

перебувають в будь-якому шлюбі і проживають спільно, на набуте ними за 

час спільного проживання майно поширюється право спільної сумісної 

власності.  

Розірвання шлюбу  

В Україні незалежно від того, ділить подружжя майно чи ні, за розлученням 

належить звернутись до відділу РАЦС. («Сімейний кодекс України», що був 

прийнятий 10.01.2004). Реєстрація розірвання шлюбу за взаємною згодою 

подружжя у випадку, передбаченому статтею 106 Сімейного кодексу 

України, провадиться на підставі їх письмової заяви, у якій повинно бути 

зазначено про відсутність у подружжя спільних дітей. У цих випадках 

оформлення розлучення і видача подружжю свідоцтва про розірвання шлюбу 

провадиться на підставі Постанови про розірвання шлюбу, що виноситься 

відділом реєстрації актів цивільного стану після закінчення одного місяця з 

дня подання подружжям заяви про розлучення, якщо вона не була 

відкликана. 

 



ЛЕКЦІЯ 2 

ТЕМА: Характеристика змісту, форм та методів співпраці з родинами 

в сучасному суспільстві 

План: 

1. Особливості спільної роботи ДНЗ і сім’ї. 

2. Державні документи та підзаконні акти про співпрацю з родинами. 

3. Умови ефективної взаємодії педагогів і батьків: зміст, форми та 

методи. 

4. Особливості сімейного виховання дошкільників. 

 

Якщо ми хочемо виростити морально  

здорове покоління, то повинні вирішувати 

цю проблему «всім світом»: 

 дитячий садок, сім’я, громадськість» 

В. О. Сухомлинський 

 

1. Особливості спільної роботи ДНЗ і сім’ї. 

Здавна триває дискусія, що є важливішим у становленні особистості: 

сім’я чи суспільне виховання (дитячий садок, вулиця, інші освітні установи). 

Так, видатний педагог Я. А. Коменський схилявся на користь сім’ї і називав 

«материнською школою» ту послідовність і суму знань, яких набуває дитина 

з рук і вуст матері, уроки матері без перерви в розкладі, без вихідних і 

канікул. Погоджувався з ним І. Г. Песталоцці: «Сім’я є істиним органом 

виховання». Інший погляд на сім’ю мав Роберт Оуен. Він розглядав сім’ю як 

перешкоду на шляху формування нової людини.  

Відомий психолог О. Леонтьєв виділив обсяг близьких дитині людей, 

до виховних впливів яких вона чутлива. Виявляється, що дитина в перші 

роки не сприймає зауважень, умовлянь, порад «чужої тьоті» (вихователя, 

сусідки, перехожої…), для неї найавторитетніше – «Так мама сказала», «Так 

звелів тато». 

Проблема взаємодії ДНЗ і сім’ї належить до найскладніших і 

найважчих. Взаємозалежність педагогічних явищ і процесів у наші дні дедалі 

ускладнюється, а завдання, які висуває життя перед ДНЗ, стають складними, 

що без високої педагогічної культури всього суспільства і, насамперед, сім’ї, 

зусилля педагогів, якими б значними вони не були, виявляються недостатньо 

ефективними. Аналогічні проблеми стоять і перед сім’єю. Тому що всі 

труднощі, які виникають у складному процесі дошкільного виховання, 

вкорінюються і у сім’ю, особливо на тлі сучасних суспільно-економічних 

контрастів. А від цього страждає дитина: вже хоча б тому, що має 



пристосовуватися до обох систем виховного впливу – родини і дошкільного 

навчального закладу. 

Першоосновою розвитку дитини як особистості є виховання в сім’ї. 

Якщо сім’я зацікавлена у вихованні особистості, то виховний вплив 

навчального закладу посилюється, якщо ж такий союз слабкий або не склався 

взагалі, то позитивний вплив значно зменшується. Тісна співпраця педагогів і 

батьків дозволяє краще пізнати дитину, подивитися на неї з різних позицій, 

побачити в різних ситуаціях, а отже – допомогти в її розвитку. 

Із сім’ї починається дорога до дитячого садочка. Глибоко правий був 

Василь Сухомлинський, що завдання виховання і розвитку можуть бути 

успішно вирішені тільки в тому випадку, якщо дитячий садок буде 

підтримувати тісний зв’язок із родиною та залучати її до своєї роботи. 

Розвиток дітей засобами природи неможливий без інтеграції роботи 

педагогічного колективу ДНЗ та сім’ї, адже і сім’я, і дитячий садок мають 

свою специфіку, особливості впливу на дитину, свої виховні засоби. 

Важливо, щоб виховні впливи, здійснювані цими соціальними інститутами, 

взаємодоповнювали одне одного, мали однакове спрямування, що сприяло б 

формуванню у дітей елементів екологічного світорозуміння, розвитку 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля, 

формуванню реалістичних уявлень про об’єкти та явища природи, 

практичних умінь дбайливого ставлення до її компонентів.  

Сучасні дослідження Т. Маркової й інших показують, що в практиці 

суспільного і сімейного виховання переважає не принцип наступності, а  

паралелізму, тобто сім’я вирішує свої завдання, а дошкільний заклад – свої. 

За таких умов, освітня підготовка дітей не приносить відчутних результатів. 

В основу взаємодії сучасного дошкільного закладу і сім’ї покладається 

співробітництво. Ініціаторами його встановлення має виступати дошкільний 

навчальний заклад, оскільки педагоги професійно підготовлені до освітньої 

роботи. Педагог усвідомлює, що співробітництво потрібне в інтересах 

дитини. В цьому необхідно переконати батьків. Педагогічний колектив та 

колектив батьків – це має бути єдиний живий організм, об’єднаний спільною 

метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. 

Як зазначається в інструктивно-методичному листі МОНУ від 04.10.07 

«Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні 

заклади»: не всі батьки спроможні оволодіти спеціальними знаннями, 

навичками, вміннями щоб правильно здійснювати навчально-виховний процес 

в умовах сім’ї та послідовно розвивати своє педагогічне мислення. 

Тому актуальними завданнями сьогодення є: 

- охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкільні навчальні 

заклади; 

- сприяння особистісному зростанню кожної дитини, розвитку її 

компетентності; 

- залучення до активної співпраці у вихованні та навчанні дітей практично 

всіх сімей на різних етапах їхнього становлення, розвитку та 



функціонування, з різними типами родинного середовища, різними виховними 

можливостями; 

- сприяння духовному зростанню батьків, формуванню в них позитивного 

ставлення до себе та інших, накопиченню досвіду гуманних взаємин. 

Так, Законом України «Про освіту» визначено, що «батьки є першими 

педагогами. Вони зобов’язані закласти основи фізичного, морального й 

інтелектуального розвитку особистості дитини в ранньому віці». Відповідно 

змінюється й позиція дошкільного закладу в роботі з родиною. Педагог 

дошкільного закладу – не тільки вихователь дітей, але й партнер батьків, 

своєрідний експерт із виховання. Взаємини ДНЗ із сім’ями дітей 

регламентуються насамперед державними документами. В Законі України 

«Про освіту» визначено основні права і обов’язки батьків щодо виховання 

дітей, зокрема, відзначено, що на батьків покладено однакову 

відповідальність за виховання і розвиток дитини. Без допомоги батьків 

педагогічному колективу важко домогтися значних успіхів. Отож, успішний 

розвиток дітей значною мірою залежить від дружної і погодженої виховної 

роботи ДНЗ і сім’ї. Цю істину повинні добре засвоїти не тільки вихователі, а 

й батьки.  

Ідея взаємозв’язку суспільного й сімейного виховання знайшла своє 

відображення в ряді нормативно-правових документів, у тому числі в Законі 

України «Про дошкільну освіту», «Концепції дошкільного виховання», 

Базовому компоненті дошкільної освіти, «Положенні про дошкільний 

навчальний заклад» та ін. Згідно із Типовим положенням про дошкільний 

навчальний заклад одним із основних завдань, що стоїть перед дитячим 

садком, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку 

дитини». 

Взаємодія батьків і виховних закладів на сучасному етапі залишається 

об’єктом досліджень та дискусій. Актуальні питання загальної проблеми 

взаємозв’язку сім’ї і дитячого садка у формуванні особистості дитини 

висвітлені у працях Л. Загик, В. Іванової, В. Котирло, Н. Кот, С. Ладивір, Т. 

Маркової, Л. Островської, Т. Пагути. 

Батьків необхідно націлювати на те, що ефективність виховання 

значною мірою залежить від дружного і погодженого виховного впливу на 

них сім’ї і ДНЗ, батьків і вихователів. Батьки виховують дітей не лише 

словом, переконанням, а й своїм власним прикладом, своєю поведінкою. 

Тато і мама впливають на дітей тоді, коли вони тільки вступають в життя і 

вперше починають пізнавати навколишній світ. Тому виховний вплив батьків 

буває особливо сильним. Адже перші дитячі враження – це найяскравіші 

враження. Вони зберігаються на все життя. При цьому зберігаються, на жаль, 

не тільки позитивні, а й негативні навички і звички. Якщо батьки вчитимуть 

дитину з перших років її життя смітити на вулиці, відштовхувати ногою кота, 

то вона і в зрілому віці буде жорстокою і безкультурною. Діти, особливо на 

ранніх ступенях свого розвитку, намагаються повторювати вчинки і дії 

дорослих, що їх оточують. Пояснюється це тим, що в них ще немає достатніх 

знань і життєвого досвіду. Через це вони й намагаються наслідувати 



дорослих, і, насамперед, своїх батьків. Ось чому поведінка батьків – це 

основний вирішальних засіб виховання дітей в сім’ї. Якщо батьки прагнуть 

виховати своїх дітей акуратними і чуйними, а самі в їхній присутності 

плюють на асфальт, і ламають гілочки дерев, то ефективність батьківського 

виховного впливу значно знизиться. Проте, якщо батьки щодня особистим 

прикладом показують дитині, з якою повагою вони самі ставляться до 

природи, дитина дуже швидко засвоює таку модель поведінки Якщо батько 

або мати намагаються виховати в своїх дітей такі якості, як турботливість, 

доброта, милосердя, а самі не мають цих якостей, то їхня виховна робота не 

матиме потрібних наслідків. А. Макаренко, звертаючись до батьків, 

наголошував: «Ваша власна поведінка – найголовніша річ. Не думайте, що ви 

виховуєте дитину лише тоді, коли з нею розмовляєте, повчаєте або караєте. 

Ви виховуєте її у кожний момент вашого життя». 

Тільки у соціальному оточенні людина засвоює зразки поведінки й 

наслідує їх: спочатку під зовнішнім контролем, до якого відносяться батьки, 

ДНЗ і громадськість, а потім це може стати й основою саморегуляції 

особистості як такої.  

У ході реалізації спільної роботи ДНЗ із батьками дітей можуть бути 

застосовані наступні методи навчання і виховання: 

 Словесні (бесіда, розповідь, вправи, робота з книгою, картиною тощо); 

 Наочні (екскурсія, демонстрація ілюстрацій, плакатів, застосування ТЗН, 

споглядання природи); 

 Практичні (аналіз і розв’язання конфліктних, проблемних ситуацій, творча 

діяльність, гра, догляд за рослинами і тваринами); 

А також різні форми роботи з дітьми та батьками: 

 Безпосередньо-освітня діяльність; 

 Виставки; 

 Екскурсії; 

 Конкурси; 

 Розваги; 

 Бібліотека для батьків; 

 Круглий стіл; 

 Батьківські збори; 

 Консультації; 

 Батьківські куточки; 

 Пам’ятки; 

 Екологічні вікторини. 

Вихователь та батьки, об’єднані у своїй діяльності, діють в інтересах 

дитини, створюють для неї належні умови. Від того, наскільки такі 

взаємовідносини будуть узгоджені, залежить успіх формування особистості в 

цілому. Саме взаємодія у педагогічному процесі сім’ї та дошкільного закладу 

здатна здійснювати особистісно-орієнтований підхід, формувати 

індивідуальність, активізувати творчий потенціал не лише дитини, але і 

педагогів та батьків. 



2.Державні документи та підзаконні акти про співпрацю з родинами. 

Після здобуття незалежності вперше в історії дошкільного виховання 

України створені альтернативні програми для дошкільних закладів: 

«Малятко» (1992), «Дитина» (1993), «Українське дошкілля» (1991), «Дитина 

в дошкільні роки» (1991). Кожна програма має свої особливості. Спільним 

для них є наукова основа та національне виховання, орієнтація на сучасні 

суспільні умови. Дошкільні заклади мають змогу обирати програму для своєї 

роботи. 

Новий етап розвитку вітчизняного дошкілля започаткував Закон України 

«Про дошкільну освіту» (2001). Він відображає демократичні процеси в 

державі, через вироблення нових суспільних вимог до дошкільної ланки 

освіти як основи соціокультурного становлення особистості. Законом 

передбачено: 

• забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття 

дошкільної освіти; 

• створення необхідних умов функціонування і розвитку системи 

дошкільної освіти; 

• визначення змісту дошкільної освіти; 

• права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, від 

повідальність за його порушення; 

• створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти. 

В Законі України «Про дошкільну освіту», як і в Концепції дошкільного 

виховання, підкреслено пріоритет сімейного виховання порівняно з 

суспільним, наголошується на відповідальності батьків перед державою за 

виховання майбутніх громадян. Родина покликана створити умови для 

повноцінного гармонійного розвитку особистості, забезпечити дитині 

відчуття захищеності, довіри. Суспільне виховання має продовжити 

повноцінний і всебічний розвиток дитини на принципах національної 

культури й духовності з урахуванням різноманітності національного складу й 

релігійних особливостей України. Воно доповнює родинне виховання. 

Визначено роль національної мови та культури у становленні особистості з 

дошкільного віку. Показано нові типи дошкільних закладів, їхні особливості 

та роль в організації навчально- виховної роботи в дошкільному дитинстві. 

Стандарти освіти на всіх рівнях освітніх установ визначені стосовно 

дошкільних навчальних закладів у «Базовому компоненті дошкільної освіти в 

Україні» (1998), над яким працював чималий колектив науковців і 

викладачів. 



Метою розробки цього документа є визначення вимог до змісту, рівня та 

обсягу дошкільної освіти, встановлення норм, які узгоджують інтереси 

дитини й потреби суспільства щодо освіченості особистості. 

Стандартизації підлягають зміст освіти, знання, уміння й навички, якими 

повинна оволодіти дитина на межі дошкільного і шкільного віку. Поняття 

«Базовий компонент» означає базис особистісної культури дитини, важливий 

для її подальшого становлення, складову загального розвитку особистості. 

Базовий компонент дошкільної освіти побудовано за сферами 

життєдіяльності, які характеризують специфіку дошкільного дитинства. В 

ньому пріоритетним є розвиток і виховання, залучення дитини до різних 

видів діяльності, в яких реалізуються її фізичний, психологічний та 

соціальний потенціал. Життєдіяльність має гармонізувати фізичний, 

емоційний, моральний, вольовий, соціальний та інтелектуальний розвиток. 

Зміст кожної сфери життєдіяльності містить два блоки: знання і уявлення, 

якими володіє дитина, вміння користуватися набутим досвідом у 

повсякденному житті. 

Усі сфери взаємопов'язані і цілісно презентують готовність дитини 

допереходу в статус школяра. 

Закон України «Про охорону дитинства» (2001) окреслює систему 

державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення 

повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її 

прав. 

Отже, Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), 

Концепція дошкільного виховання в Україні, Базовий компонент дошкільної 

освіти в Україні, Закон «Про дошкільну освіту» визначили стратегію 

розвитку дошкільного виховання. Вона ґрунтується на національних та 

наукових засадах. Провідними принципами є демократизація, гуманізація, 

етнізація педагогічного процесу, творчий розвиток особистості. 

3.Умови ефективної взаємодії педагогів і батьків 

Співдружність з сім’єю – одне з першочергових завдань, мабуть, 

у кожному дошкільному закладі. Сучасне життя спонукає до 

урізноманітнення та оновлення форм спільної роботи з батьками. 

Використання різних форм і методів, залучення батьків до співпраці, 

творчість педагогів, дипломатичність – запорука успішної взаємодії 

ДНЗ і родини. 

Тісний контакт з батьками вихованців має на меті надання батькам 

допомоги в актуальних виховних питаннях, сприяє формуванню 

взаєморозуміння в родинно-педагогічному колективі, обміну виховним 

досвідом. Такий взаємозв’язок необхідний і для того, щоб сформувати у 



батьків правильне уявлення про свою дитину, об’єктивно оцінити її та 

визначити оптимальні шляхи всебічного розвитку малюка. 

Для того щоб педагоги та батьки взаємодіяли ефективно, дошкільний 

навчальний заклад має створити певні умови. Окреслимо їх. 

По-перше, дошкільний навчальний заклад має бути повністю 

відкритим для сім’ї, як із точки зору інформативності, так і для участі сім’ї в 

освітньому процесі. Батьки повинні знати про наявність у дошкільному 

закладі певних освітніх послуг, умови перебування дитини в групі, 

особливості програм виховання дітей дошкільного віку. 

По-друге, співробітники дошкільного навчального закладу повинні 

мати уявлення про запити батьків, умови перебування дитини в сім’ї та її 

індивідуальні особливості, а також створювати умови для отримання такої 

інформації. 

По-третє, педагогам необхідно проводити спеціальну роботу, 

спрямовану на формування партнерських відносин з батьками, на залучення 

сім’ї до співробітництва, а саме: 

− встановити доброзичливі відносини між педагогами та членами сім’ї;  

− налагодити зворотний зв’язок між педагогами та родиною;  

− розповсюдити серед батьків сучасні знання про розвиток дитини і 

методи виховання;  

− упровадити різноманітні організаційні форми співробітництва 

дошкільного навчального закладу із сім’єю (батьківські збори, сімейні 

клуби, спільні свята, індивідуальні та групові консультації, тренінги та 

ін.).  

Основні завдання дошкільного закладом в роботі з батьками: 

 – вивчення родин дітей; 

 – залучення батьків до активної участі в діяльності дошкільної 

установи; 

 – вивчення сімейного досвіду виховання й навчання дітей; 

 – освіта батьків в області педагогіки й дитячої психології. 

 – детально ознайомитись із можливостями батьків (культурний 

рівень, соціальне положення, рівень освіти, вік, погляди на 

виховання дитини та ін.) за допомогою анкетування;  

 – з’ясувати, хто із членів родини може і хоче отримати 

консультацію впродовж дня;  

 – процес взаємодії з батьками має бути поетапним та 

систематичним;  

 – виявляти інтерес до методів і прийомів виховання в сім’ї, до 

традиційних способів взаємодії між членами родини.  

Визнання пріоритету сімейного виховання потребує іншого змісту 

взаємин сім’ї та дошкільного закладу. Новизна цього змісту визначається 

поняттями «співробітництво», «співпраця», «взаємодія». 

Основними засадами співробітництва є: 

взаємоповага,  

взаємодовіра,  



взаєморозуміння між родинами та педагогом, 

партнерство й чітке усвідомлення своєї ролі та відповідальності в 

спільній взаємодії,  

любов до дитини, прийняття і повага її як особистості, розуміння її 

проблем. 

Взаємодія педагогів дошкільного навчального закладу з батьками дітей 

дошкільного віку на основі співробітництва розпочинається з моменту 

першої зустрічі, у рамках педагогічного супроводу періоду адаптації дітей.  

Робота з батьками - це складна й важлива частина діяльності педагога, 

що включає: 

 – підвищення рівня педагогічних знань, умінь і навичок батьків;  

 – допомога педагогів батькам у сімейному вихованні для 

створення необхідних умов правильного виховання дітей;  

 – взаємодія вихователів і батьків у процесі розвитку дітей. 

Для успішного співробітництва педагогів із батьками малюків можуть 

використовуватись різноманітні форми взаємодії: батьківські 

збори,анкетування, консультування та ін.  

Педагоги повинні розуміти, що кожна родина має різний досвід у 

вихованні дітей, рівень педагогічної підготовки, освіти та ін. Вихователь 

добре знає закономірності розвитку дитини раннього віку, методи її 

виховання й робить усе можливе для надання допомоги молодим батькам в 

оволодінні основами педагогічних знань.  

Під час встановлення взаємодії з батьками дітей раннього віку 

вихователям необхідно: 

1.  приділяти увагу спілкуванню з ними, визначити рівень їхніх 

інтересів та особистісних потреб. Із цією метою бажано провести 

письмове опитування, відповіді якого допоможуть у складанні 

перспективного плану взаємодії дошкільного закладу та батьків. 

Основним протиріччям, що виникає при реалізації завдань 

співробітництва дитячого садку й родини, є недостатнє розмежування сфер 

діяльності, з одної сторони, і використання тільки традиційних методів і 

форм роботи з родиною, у той час як необхідно інше розв’язання завдань 

співробітництва вихователів і батьків. Мова йде не про повну відмову від 

традиційних форм роботи з батьками, а про адаптацію їх до сучасних умов. 

2. права батьків на інформованість й обіг у дошкільному закладі за 

радами, для того щоб ефективніше впливати на життя своїх дітей. 

Процес удосконалення – довготривалий та безперервний. Його можна 

здійснювати у різних напрямках. Методологічна основа всеобучу: народний 

педагогічний досвід та досягнення вітчизняної й зарубіжної наукової 

педагогіки з питань родинного виховання. Щоб педагогічний всеобуч був 

достатньо ефективним, він має бути диференційованим. Тобто, він повинен 

передбачати якісні відмінності та особливості різних груп сімей, які до них 

належать. 

Форми педагогічного всеобучу батьків різноманітні – батьківські 

лекторії, методичні консультації, батьківські конференції, батьківські дні. 



Вищою, але не єдиною ланкою освіти є університети педагогічних знань, 

вони працюють на громадських засадах при дошкільних навчальних 

закладах, бібліотеках. Їх основна мета – педагогізація батьків, активізація 

виховної функції батьків. 

Умовами, що забезпечують ефективність взаємодії є: 

 – висока культура спілкування батьків та педагогів, 

 – доброзичливість,  

 – неупередженість у розв’язанні різних проблем, 

 – забезпечення мотивації взаємодії, актуальність та конкретність 

спільних завдань.  

Сутність взаємодії полягає в узгодженні в інтересах дитини вимог, дій 

дошкільного закладу і сім’ї як суб’єктів її виховання, активне залучення 

батьків до педагогічного процесу, надання допомоги педагогічному 

колективу дошкільного закладу. 

Завдання взаємодії:забезпечення дитині в сім’ї та дошкільному закладі 

оптимальних умов для повноцінного фізичного та психічного розвитку, 

сприяння задоволенню її потреби в емоційно-особистісному спілкуванні, 

розвиток її творчих інтересів та здібностей, підвищення рівня сформованості 

педагогічної культури вихователів та батьків. 

Вихователь та батьки діють в інтересах дитини, приймають рішення 

стосовно її виховання та навчання, створюють для неї належні умови. 

Від того, наскільки ці взаємовідносини будуть узгоджені, настільки 

залежить успіх формування особистості в цілому. А саме, взаємодія в 

педагогічному процесі сім’ї та дошкільної установи здатна формувати 

індивідуальність, активізувати особистий творчий потенціал не тільки 

дитини, але і педагогів та батьків.  

Взаємодія, що ґрунтується на засадах коопераційної інтеракції, 

передбачає взаємодопомогу, співробітництво, узгодження зусиль, 

розглядається як цілісне явище в психолого-педагогічній системі. 

Така взаємодія можлива через дотримання означених умов: 

− гуманізація змісту і форм роботи з сім’єю;  

− гармонізація взаємин педагогів та батьків;  

− підвищення ефективності застосовуваних вихователем у роботі з 

батьками прийомів та засобів впливу.  

Вважається, що структура відкритості дошкільного закладу буває таких 

видів: 

− відкритість всередину (означає надання дошкільному закладу більш 

вільного, гнучкого, диференційованого характеру; гуманізацію 

відносин між дітьми, педагогами, батьками; залучення батьків у 

педагогічний процес дитячого садка);  

− відкритість назовні (означає, що дитячий садок відкритий впливам 

мікросоціуму, свого мікрорайону, готовий співробітничати із 

соціальними  

інститутами, розташованими на сусідній з ним території – 

загальноосвітньою школою, музичною школою, спортивним 



комплексом, бібліотекою тощо). 

Нові підходи до співпраці ДНЗ з родиною: 
пріоритетність родинного виховання;  

орієнтація на інтереси, потреби і запити сім’ї;  

диференційований підхід до роботи з батьками (врахування соціального 

стану родини, урахування освіченості батьків); 

залучення батьків до участі у педагогічному процесі. 

В педагогічній літературі з проблем взаємодії сімейного та 

громадянського виховання виділяють три типи зв’язків між сім’єю та 

дошкільним навчальним закладом. 

 

Типи зв’язків сімейного і суспільного виховання 
1) компенсаторний (за формулою впливу ДНЗ – сім’ї); мета таких 

зв’язківполягає у оптимізації впливу сім’ї на дитину шляхом 

підвищення педагогічної культури батьків, надання їм допомоги – 

форми, за допомогою яких здійснюється такий тип зв’язків: батьківські 

збори, консультації, бесіди, школа молодих батьків, вечори запитань та 

відповідей; 

2) компенсаторний (за формулою впливу сім’я – ДНЗ); мета – 

залучення батьків до навчально-виховного процесу, допомога ДНЗ з боку 

батьків) – форми: організація батьками заходів в ДНЗ; участь у гуртковій 

роботі, обладнання куточків, виставка творчості батьків, виготовлення 

батьками атрибутів для ігор, презентація ідей родинного виховання);  

3) координаційний (за формулою впливу ДНЗ і сім’я – партнери); мета 

– використання специфічних можливостей сім’ї і ДНЗ для кращого 

виховання дітей – форми взаємодії: обмін досвідом, творчі зустрічі, спільні 

суботники, зустрічі за круглим столом, спільні свята, дозвілля, змагання, 

святкування днів іменників, літературна вітальня, вечори – «вогники»).  

У зв’язку з кардинальними змінами, яких зазнає нині робота 

дошкільного закладу з сім’єю, педагоги мають прагнути забезпечувати 

координаційну взаємодію з родинами вихованців. Їхнє партнерство у 

досягненні позитивних результатів здійснюваного педагогічного процесу 

сприяє різнобічному та гармонійному розвитку дошкільнят.  

Перші контакти між родинами й ДНЗ: 

 запрошення батьків з дітьми або без них відвідати установу до початку 

заняття; 

 відвідування співробітниками родин вдома; 

 подання батькам письмової інформації про установу; 

 зустріч для з'ясування умов відвідування дитиною установи; 

 складання договору. 

 Подальший взаємозв'язок батьків і персоналу реалізується в процесі: 

 щоденних безпосередніх контактів, коли батьки приводять і забирають 

дітей; 



 неформальних бесід про дітей або запланованих зустрічей з батьками, 

щоб обговорити успіхи, незалежно від конкретних проблем; 

 ознайомлення батьків з письмовим матеріалом про їхніх дітей; 

 рекомендацій відвідати лікаря й т.п.; 

 відвідувань батьківдля того, щоб вони могли бачити, як займається їхня 

дитина, або знайомити з роботою установи. 

Ефективна співпраця сім’ї та дошкільного навчального закладу, 

можлива при умові дотримання таких основних принципів: 

 демократизації, що передбачає спільну участь вихователів та батьків у 

навчально-виховному процесі дошкільного закладу на демократичних 

засадах;  

 гуманізації, тобто спілкування та взаємодії вихователів й батьків на 

основі поваги, доброзичливості один до одного;  

 послідовності й системності організації співпраці ДНЗ з родинами;  

 наступності й поступовості залучення батьків до взаємної діяльності;  

 індивідуалізації, що передбачає впровадження таких форм та методів 

роботи, які спрямовані на особливості і запити кожної родини.  

Отже, співдружність із сім’єю – одне з першочергових завдань у 

кожному дошкільному закладі. Сучасне життя спонукає до урізноманітнення 

та оновлення форм спільної роботи з батьками. Використання різних форм і 

методів, залучення батьків до співпраці, творчість педагогів, 

дипломатичність – запорука успішної взаємодії ДНЗ і родини.  

4.Особливості сімейного виховання дошкільників 

У сім'ї дитина отримує перші уявлення про себе та інших людей, 

розвиває необхідні для життя соціальні почуття, навички спілкування і 

спільної діяльності. Сім'я створює передумови для взаємопроникнення світу 

дітей і світу дорослих, що є важливим чинником соціалізації особистості. 

Унікальні виховні можливості сім'ї впливають на людину протягом усього її 

життя.                     

Універсальний, всеохопний, постійний виховний вплив сім'ї на 

особистість є наслідком дії таких чинників: 

1. Безкорислива любов до дитини, яка вселяє їй почуття захищеності, 

створює атмосферу душевності, соціального і життєвого оптимізму. 

Взаємини дітей і дорослих у сім'ї є справжньою школою почуттів,  

найважливішим фактором,  що формує емоційно-мотиваційну сферу до-

шкільника, його ставлення до людей і життя. Все це є важливими 

передумовами розвитку індивідуальності дитини. 

2. Природне включення дитини у найрізноманітніші людські стосунки.  

Відбувається це передусім завдяки участі дитини у спільних з дорослими 



видах діяльності. Багатоплановість життєвих ситуацій, які виникають в сі-

мейному житті дитини, неможливо змоделювати в жодній досконалій 

виховній системі. 

3. Багаторольова структура сімейного колективу, яка забезпечує 

багатогранність, постійність і тривалість його виховного впливу. Цей вплив 

відбувається у процесі взаємодії дитини і дорослих за найрізноманітніших 

життєвих ситуацій, щодня повторюється у різних формах. 

4.  Можливість набуття дитиною позитивного досвіду і переживання 

негативних почуттів. Усе це відбувається в атмосфері довіри, гуманного 

ставлення до дитини, які є необхідними для набуття почуття впевненості, 

відповідальності, уміння долати життєві негаразди, гідно поводитися за будь-

яких обставин. 

Головне, щоб дитина сприймала сім'ю як фактор її емоційного затишку, 

внутрішнього комфорту, гарантію того, що за будь-яких умов вона знайде 

тут розуміння, підтримку і захист. 

У сім'ї дитина вперше пізнає почуття ревнощів, набуває досвіду 

подолання непорозумінь, вчиться виконувати не лише приємні для себе, а й 

обов'язкові, необхідні для інших справи. Вона повинна навчитися визнавати 

свої негативні почуття, уміти тактовно стримувати, вгамовувати їх. Як 

зауважував П. Лесгафт, «таємниця сімейного виховання у тому і полягає, 

щоб дати дитині самій розгортатися, робити все самій». Тому дорослі 

повинні «завжди ставитись до дитини з першого дня появи її на світ, як до 

людини, з повним визнанням її особистості...». 

Характерною особливістю виховного впливу сім'ї є його первинність. 

Йдеться про те, що сім'я є першим джерелом цього впливу, а, як зазначав Ж.-

Ж. Руссо, кожен наступний вихователь значно слабше впливає на дитину, 

ніж попередній. Крім того, процес виховання в сім'ї є більш природним, ніж 

у виховному закладі. Взаємодія у сім'ї передбачає ширші можливості для 

дитини бути суб'єктом діяльності, ніж у дошкільних закладах, у яких вона є 

більш зарегламентованою. 

Виховні можливості сім'ї можуть бути реалізовані за наявності 

відповідних об'єктивних і суб'єктивних умов. 

До об'єктивних умов реалізації виховного потенціалу в сім'ї належать: 

— рівень матеріального достатку сім'ї (рівень і структура використання 

доходів, матеріальні умови життєдіяльності); 



— забезпеченість дитячими дошкільними закладами, школами, 

закладами охорони здоров'я; 

— кількість і склад (структура) сім'ї. Суб'єктивними умовами реалізації 

виховного потенціалу сім'ї є: 

— громадянська спрямованість і культура батьків, їхнє прагнення бути 

авторитетними для своїх дітей, виховувати їх як гармонійних особистостей; 

— загальний культурний потенціал, традиції, моральні та духовні 

цінності сім'ї; 

— місце дитини в сімейному колективі, моральний авторитет батьків в 

її очах; 

— педагогічна культура батьків. 

Гармонійна взаємодія об'єктивних і суб'єктивних чинників є 

передумовою формування і розвитку досконалої особистості. Однак з різних 

причин такої гармонійної єдності не існує. У різні історичні епохи ці 

причини мають свої специфічні особливості, хоч загалом їх джерела при-

близно однакові та й наслідки мало чим відрізняються. Наприклад, 

соціально-політична, економічна стабільність у суспільстві є передумовою 

матеріального благополуччя і сприятливого для розвитку дитини морального, 

психологічного клімату в сім'ї. За таких умов дитина має змогу відкривати 

для себе й опановувати механізми міжособистісної взаємодії, вчитися 

поводитися у конкретних життєвих ситуаціях на рівні цивілізаційної 

культури. Головним у цьому для неї є реальна життєва практика її батьків і 

найближчих родичів.   

  Політична, соціально-економічна нестабільність деструктивно 

впливають на соціальне самопочуття сім'ї, породжують нервозність, апатію, 

соціальний песимізм дорослих або їх гіпертрофоване ставлення до 

матеріальних чинників буття, що неминуче позначається на формуванні 

внутрішнього світу дітей. Адже, переймаючись пошуком джерел існування 

або нагромадженням багатства, батьки все менше приділяють уваги 

моральним чинникам функціонування сім'ї. Із матеріальними аспектами 

пов'язаний авторитет батька в сім'ї, оскільки він за традиційним розподілом 

тендерних ролей відповідальний за це. Нерідко зниження його авторитету у 

складні періоди життя пов'язане з не цілком тактовною поведінкою матері. 

Часто батьки або хтось один із них змушені шукати заробітків далеко від 



дому, що породжує властиві неповним сім'ям проблеми, передусім позбавляє 

дітей спілкування, душевного тепла, зразків соціальної поведінки. 

За твердженням психологів, неповна сім'я є одним із найпотужніших 

джерел психогенних переживань особистості (неврозів, гострих афективних 

реакцій, ситуативно обумовлених порушень поведінки). Психічно травмує ді-

тей розлучення батьків та їхня боротьба за дитину чи, навпаки, збайдужіння 

до дитини одного з них. Розлучення породжує проблему дозованого 

спілкування, задарювання дитини як засіб підтвердження любові до неї та 

інші болісні явища. Часто переживання дитини посилює психічна травма 

того з батьків, з ким вона залишилася. 

Відчуття дошкільником неповноцінності сім'ї, в якій він виховується, 

може позначитися на його статевій соціалізації, розвитку очікувань стосовно 

власної майбутньої сім'ї. У дівчинки формується підсвідоме уявлення про те, 

що без батька її діти можуть обійтися, тобто повноцінна сім'я не стає 

головною цінністю її життя. Хлопчик за такої ситуації має матір за зразок 

чоловічої поведінки у сім'ї, оскільки вона перебирає на себе роль захисника, 

хазяїна, створювача і розпорядника матеріальних благ. За таких умов він 

виростає малоініціативним, несміливим, йому не вистачає необхідних для 

дорослого життя чоловічих (маскулінних) якостей, що в майбутньому 

плодитиме проблеми формування його дітей. 

Зі специфічними труднощами пов'язане виховання дітей у молодих 

сім'ях, що зумовлене недостатньою моральною, психологічною, соціальною 

зрілістю учасників подружжя. Збідненим, нерозвиненим є їх розуміння своєї 

ролі в житті дитини, відповідальності за її виховання. І навіть щирі їхні 

старання щодо цього наштовхуються на відсутність життєвого досвіду, 

знань, уміння терпляче, послідовно і наполегливо дорослішати разом із 

своєю дитиною.  

Труднощі виховання дітей у молодих сім'ях полягають у: 

—  нерозумінні батьками самоцінності дошкільного дитинства, його 

значення для формування особистості дитини; 

— несформованості у батьків педагогічної рефлексії — вміння 

аналізувати, критично оцінювати власну виховну діяльність, знаходити 

причини педагогічних помилок, неефективності методів, які вони 

використовують, тощо; 



— орієнтації на виховання з дитини «генія», намагання реалізувати в 

дитині власний невикористаний, як вони вважають, потенціал, упущені ними 

життєві шанси. 

Молоді батьки часто вдаються до авторитарного виховання, вважають 

покарання найефективнішим виховним засобом, пред'являють суперечливі 

вимоги до поведінки дитини, непослідовно, суб'єктивно оцінюють її дії, що 

породжує або надмірну жорстокість у ставленні до неї, або вседозволеність. 

Взаємини, тактику виховання дітей у сім'ї можна віднести до одного з 

таких типів: 

— диктат. Такі взаємини засновані на жорсткій регламентації поведінки 

дитини, суворому контролі за нею, використанні покарань, погроз тощо. Як 

правило, у таких сім'ях діти живуть у страху, постійно лицемірять, брешуть, 

наслідком чого стають різноманітні відхилення у їхній поведінці; 

—  опіка. Вдаючись до такої тактики, батьки намагаються відгородити 

дитину від життєвих реалій, випробувань, намагаються все вирішувати за неї, 

задовольняти її потреби і примхи. За таких умов дитина позбавлена змоги 

формувати в собі необхідні для подальшого життя психологічні, вольові 

якості, об'єктивно оцінювати себе, свої можливості й інших людей, 

цілеспрямовано працювати над собою. Усе це деформує її внутрішній світ, 

систему цінностей, різко занижує або завищує її вимоги до оточення, 

спонукає до девіантних форм задоволення своїх потреб; 

—  мирне співіснування на засадах невтручання. Цю тактику 

характеризують максимальне дистанціювання Дорослих від життя дитини, 

абсолютне невтручання у її справи, залишення наодинці зі своїми 

проблемами, мінімальні вимоги до її поведінки. Це породжує відчуження 

Дітей і батьків. Діти, не маючи від батьків належної підтримки, будучи 

позбавленими необхідних для їх становлення зразків соціальної поведінки, 

часто почуваються складно у ситуаціях, з якими легко справлятимуться їх 

однолітки, які виростали у сприятливіших педагогічних умовах. У них 

можливі образи на своїх батьків за байдужість до себе; 

— співробітництво. Така тактика взаємин у сім'ї, виховання дітей є 

найпродуктивнішою, оскільки батьки намагаються бути їхніми соратниками, 

є відкритими і щирими з ними, охоче впускають їх у свій світ. Між ними 

немає необґрунтованих таємниць, недовіри. За таких умов діти охоче 

експериментують, шукають, пробують себе, не боячись помилитися і бути за 

це покараними. Батьки охоче допомагають у всіх справах, вміло підводять 



дітей до вирішення проблем, завдяки чому діти відкривають у собі все нові 

можливості, здобувають упевненість у своїх силах. А участь у справах 

батьків збагачує їх соціальним досвідом, розширює світ, окреслює їм 

соціальну перспективу, яка часто є орієнтиром їхнього розвитку. 

Дещо своєрідно тлумачить особливості виховного впливу батьків на 

своїх дітей зарубіжна педагогічна наука, яка розрізняє такі його стилі: 

а)  авторитарний стиль — регламентація батьками поведінки дітей 

відповідно до стандартів; 

б)  пермісивний стиль — відсутність контролю за розвитком, 

вихованням і життєдіяльністю дитини, що може бути зумовлена надмірною 

любов'ю до неї, недостатнім досвідом батьків, побоюванням втручатися в її 

розвиток, переоцінкою ЇЇ можливостей; 

в) авторитативний стиль — контроль за поведінкою дитини відповідно 

до її потреб з одночасним спрямуванням її розвитку, допомогою їй, 

визнанням її прав і врахуванням можливостей. Цей стиль вважають 

оптимальним. 

Особливо збагачує виховний потенціал сім'ї участь у вихованні дітей 

представників різних поколінь (бабусь, дідусів), які мають більший життєвий 

досвід, більше вільного часу, ніж батьки. За правильної поведінки батьків 

стосунки їхніх дітей з бабусями і дідусями є емоційно близькими. Адже 

часто дідусі й бабусі ласкавіші у спілкуванні з онуками, ніж батьки, а ті їм 

платять за це довірою, виявляють непідробну турботу, піклуються про них, 

розвиваючи в собі при цьому такі важливі для особистості людські якості, як 

доброта, чуйність, щирість. 

Щодо цього важливе узгодження виховних впливів на дитину 

представників різних поколінь. Старше покоління більше орієнтоване на те, 

щоб онуки повноцінно проживали своє дитинство, батьки здебільшого 

розглядають дощкільний вік своїх дітей як підготовку до успіхів у дорослому 

житті, намагаючись урізноманітнити її заняттями іноземними мовами, 

спортом, музикою та ін. Там, де існує гармонія поглядів і впливів на 

розвиток, становлення дитини, вона має найбільше шансів повноцінно 

сформуватися як гармонійна особистість. 

Особливу роль у сімейному вихованні, соціалізації дитини відіграють 

родинні традиції і звичаї. Традиція (лат. — передача) — історично складені 

порядки, способи, правила поведінки, що передаються від покоління до поко-



ління. Сімейні традиції регламентують створення сім'ї, появу дитини, 

подружні, батьківські стосунки, ведення домашнього господарства, 

організацію дозвілля, вшанування пам'яті предків. Вони призначені 

слугувати зміцненню сімейно-родинних зв'язків як механізму передачі таких 

особистих і соціальних цінних якостей, як любов, вірність, доброта, 

взаєморозуміння, щирість. До них належать спільні заняття певними видами 

трудової діяльності, передавання родинних реліквій (документів, нагород, 

пам'ятних речей), складання родовідного дерева тощо. Звичаї — 

безпосередні приписи певних дій у конкретних ситуаціях, що відтворюють 

сімейні стосунки у життєдіяльності наступних поколінь. Стосуються вони як 

зовнішніх (прихід у гості, прийом гостей, пошанування предків), так і 

внутрішніх (колискова і поцілунок надобраніч, побажання доброго ранку 

тощо) форм поведінки. 

Традиції та звичаї є взаємопов'язаними у реальному житті. Традиції є 

більш динамічним і багатоманітним явищем родинного життя, ніж звичаї, 

вони створюють простір для творчого використання звичаїв. Регулюючи 

прості форми взаємин у сім'ї, звичаї доповнюють традиції, однак вони не 

настільки динамічні, як традиції. Здебільшого звичаї можуть бути формою 

вияву традицій. 

Щирі стосунки між членами сім'ї, безпосередність почуттів одне до 

одного є джерелом формування гармонійної, самодостатньої особистості 

дитини, а також збагачення взаємин дорослих, стимулювання їхнього 

самовиховання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 3 

Тема: Теоретико-методологічні основи сімейного виховання. Роль 

батьківського спілкування у вихованні дитини. 

План: 

1. Зміст, мета і завдання сімейного виховання. Стилі сімейного 

виховання. 

2. Принципи і методи сімейного виховання.  

3. Особливості сімейного виховання дошкільників 

 

1. Зміст, мета і завдання сімейного виховання. Стилі сімейного 

виховання. 

 

Метою сімейного виховання є забезпечення високого рівня 

освіченості й виховання свідомого громадянина України, здатного на основі 

життя й досвіду власного народу та досягнень світової науки і культури, 

врахування національно – територіальних особливостей України здійснювати 

соціально-економічний розвиток і господарювання в республіці, 

утверджувати найвищі ідеали гуманістичної культури й демократичних 

взаємовідносин людей, відстоювати і захищати права, гідність і честь своєї 

Вітчизни. 

Зміст виховання в сім’ї обумовлений метою виховання в 

демократичному суспільстві і специфікою сімейного виховання. Тому його 

складовими компонентами є відомі напрями виховання – національне, 

моральне, правове, статеве, художньо-естетичне, героїко – патріотичне, 

трудове, екологічне, фізичне та розумове.  

 

Основними завданнями сімейного виховання є: 

 

 – виховання фізично й морально здорової дитини, забезпечення 

необхідних екосоціальних умов для реалізації можливостей розвитку 

дитини (генотипу);  

 – створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, умов для 

розвитку почуттів і сприймань, самореалізації;  

 – засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних традицій, 

етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, 

виховання культури поведінки, правдивості, справедливості, гідності, 

людяності, здатності виявляти турботу про молодших, милосердя до 



слабких і людей похилого віку;  

 – залучення дітей до чарівного світу знань, вивчення народних казок, 

пісень, прислів’їв, приказок, дум, лічилок тощо; 

 – виховання поваги до школи і вчителя, прагнення до освіти й творчого 

самовдосконалення;  

 – включення дитини в спільну з дорослими діяльність, розвиток 

працелюбності, творчої особистості, спрямування її зусиль на турботу 

про навколишнє середовище, виховання дітей цивілізованими 

господарями та підготовка їх до життя в сучасних умовах ;  

 – формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти красиве 

і потворне в мистецтві і житті, поважати прекрасне у вчинках людей;  

 – забезпечення умов для творчої практичної діяльності дітей;  

 – забезпечення духовної єдності поколінь, збереження сімейних 

традицій та реліквій, вивчення родоводу; прилучення дітей до народних 

традицій, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і 

самосвідомості. 

 

Стилі сімейного виховання 

Стиль сімейного виховання – це сукупність установок батьків, їх 

емоційного ставлення до дитини, сприйняття дитини батьками і відповідних 

способів поводження з нею. 

Так, В. Гарбузов вирізняє три типи неправильного виховання, що 

практикуються батьками дітей,  

• А (неприйняття, емоційне відторгнення) — неприйняття 

індивідуальних особливостей дитини у поєднанні з жорстким контролем, 

регламентацією життя дитини, нав'язуванням їй єдиного правильного (з 

погляду батьків) типу поведінки; поряд із жорстким контролем цей тип може 

поєднуватися з недостатнім рівнем контролю, байдужістю, цілковитим 

потуранням; 

• Б (гіперсоціалізація) — тривожно-недовірлива концентрація батьків 

на стані здоров'я дитини, її соціальному статусі, очікуванні успіхів часто з 

недооцінюванням індивідуальних психологічних особливостей дитини; 

• В («кумир сім'ї») — центрація батьків на дитині, потурання її 

примхам, іноді на шкоду іншим дітям або членам сім'ї. 



• гіпопротекція (недостатність опіки і контролю за поведінкою дитини, 

брак чи відсутність уваги, тепла, турботи про фізичний і духовний розвиток 

дитини, невключеність у її життя); 

• домінуюча гіперпротекція (поєднання загостреної уваги до дитини з 

великою кількістю обмежень і заборон, що призводить до формування 

нерішучості, несамостійності дитини чи до яскраво вираженої реакції 

емансипації); 

• підвищена моральна відповідальність (покладання відповідальності 

на дитину за життя і благополуччя близьких, що не відповідає віку й 

реальним можливостям дитини; очікування від дитини великих досягнень у 

житті на тлі ігнорування її потреб та інтересів). 

Найбільшою мірою шкодять дитині непослідовний, змішаний стиль 

виховання, неузгодженість і суперечливість установок батьків на процес 

виховання, оскільки постійна непередбачуваність реакцій батьків позбавляє 

дитину відчуття стабільності оточуючого світу, породжуючи в неї підвищену 

тривожність. 

Вивчення практики сімейного виховання показує, що воно значною 

мірою визначається принципами і характером виховання, якого 

дотримуються батьки як вихователі (авторитарне, демократичне, 

гуманістичне). У тій родині, де здійснюється гуманістичне виховання як 

процес міжособистісної взаємодії батьків і дітей (суб’єкт-суб’єктна 

взаємодія), суб’єкти сприймають один одного як неповторну людську 

цінність, створюють умови для повноцінного розвитку всіх членів родини. 

 

2. Принципи та загальна стратегія сучасного сімейного виховання 

Спільна робота ДНЗ і родини ґрунтується на принципах гуманістичної 

педагогіки: пріоритетності сімейного виховання, громадянськості, 

демократизму, гуманізації взаємин вихователів і батьків, ретроспективності, 

педагогізаціїбатьків. 

1. Принцип пріоритетності підкреслює величезне значення сім'ї у 

фізичному й духовному становленні особистості й суспільства. Родинне 

виховання є природною і постійно діючою ланкою виховання. У сім'ї 

закладається основа особистості: її світогляд, національна самобутність, 

моральність та інші важливі якості і властивості. Тому без докорінного 

поліпшення родинного виховання не можна домогтися значних змін у 

суспільному вихованні підростаючих поколінь. 



2. Принцип громадянськості ґрунтується на усвідомленні 

вихователями і батьками місця кожної сім'ї у суспільно-державній системі. 

Родина є основою держави. Родина, рід, родовід, народ - поняття, що 

розкривають природний шлях розвитку кожної дитини, формування її 

національної свідомості й громадянської зрілості. 

3. Принцип демократизму означає встановлення партнерських 

взаємин між ДНЗ і сім'єю у вихованні дітей. Сьогодні батьки можуть брати 

участь у вирішенні тих питань, до яких традиційно їх не допускали: розробці 

системи заходів по забезпеченню дисципліни, праці, відпочинку, харчування, 

медичного обслуговування дітей, системи заохочень і покарань тощо. 

4. Принцип гуманізації взаємин педагогів і батьків. Він спрямовує 

вихователя на 

а) дії і заходи, які зміцнюють і підвищують авторитет батьків. 

Єдиновірною нормою взаємин педагогів і батьків є взаємна повага. Обмін 

досвідом, порада та спільне обговорення, єдине рішення задовольняють 

обидві сторони, розвивають у них почуття власної відповідальності, 

громадянського обов'язку; 

б) прояв довіри до виховних можливостей родини, підвищення рівня її 

педагогічної культури і активності у вихованні; 

        в) педагогічний такт, неприпустимість грубого втручання в життя сім'ї; 

     г) життєстверджуючий, оптимістичний настрій у вирішенні проблем 

виховання, опору на позитивні якості дитини, сильні сторони родинного 

виховання, орієнтацію на успішний розвиток особистості. 

5. Принцип ретроспективності ( лат. retro - назад, spactare - дивитись) 

орієнтує на осмислення і використання історичного досвіду виховання в 

українській родині. Цей досвід повинен використовуватись, насамперед, для 

виховання поваги і відданості своїм батькам, сім'ї, родині; для шанування 

культу предків, традицій і звичаїв народу; розуміння і відчуття духовної 

єдності поколінь; формування національної гідності і честі, основ 

вселюдської і народної моралі, готовності до праці в умовах ринкових 

відносин, повноцінного естетичного, фізичного та інтелектуального 

розвитку. 

6. Принцип педагогізації батьків передбачає, що одним із головних 

завдань ДНЗ залишається організація і здійснення педагогічного всеобучу. 

Процес виховання не може бути стихійним. Чітке усвідомлення 

батьками того, що вони хочуть і чого не хочуть допоможе сформулювати їм 

свою позицію як вихователів і намітити стратегію виховання.  

Принципи стратегії виховання батьків: 



1. Дитина повинна знати, чого хочуть від неї батьки; що в її поведінці їх 

задовольняє, а що ні. Претензії батьків слід аргументувати цими вимогами. 

2. Не можна карати дитину за те, чого вона не знала. Відповідальність 

дітей за вчинки має базуватись на їх розумінні скоєного. 

3. Перш ніж чогось вимагати від дитини, треба впевнитись, що вона на 

це здатна. 

4. Не можна карати дитину за поведінку, в якій немає злісної непокори. 

Треба відрізняти дитячу безпорадність і злісну непокору, (безпорадність 

базується на забудькуватості, виникає в результаті помилок і випадковостей. 

злісна Непокора є обдуманим актом, відмовою признавати батьківську владу. 

Виявляється тільки тоді, коли дитина знає, чого хочуть від неї батьки і 

робить дещо протилежне). 

5. Щоразу після владнання конфлікту дитину необхідно пригорнути і 

приголубити, показати їй свою любов. 

6. У стосунках з дітьми потрібно керуватись любов’ю. 

7. Не принижувати гідність дитини фізичними покараннями. Вони 

порушують її права як члена сім’ї і суспільства і свідчать про безсилля 

батьків як вихователів. 

Порушення чи недотримання цих принципів, відсутність або 

недостатність культури у батьків призводить до їх жорстокого поводження з 

дітьми. 

Дотримання цих принципів сімейного виховання дітей допомагає 

створити атмосферу емоційної захищеності дитини, привчити її поважати 

інших, зрозуміти батькам емоційні і фізичні особливості різних періодів 

дитинства і добирати засоби виховання до індивідуальних потреб дівчаток і 

хлопчиків. 

У цьому суть стратегії виховання дітей. загальна стратегія повинна 

виходити з гуманістичних уявлень дошкільного віку як самоцінну 

особистість, яка має свою волю, характер і світосприймання. Досягнення 

поставленої виховної мети має спиратися на встановлення чітких правил, 

тобто норм поведінки, прийнятних для сім’ї і суспільства в цілому. Не 

допустиме приниження достоїнства дитини, постійне нею невдоволення, яке 

виявляється в гніві, сльозах, репетуванні та фізичних покараннях. Відповідно 

до періодизації розвитку дитини в онтогенезі існує певна стратегія її 

виховання. 



Отже, в основі виховної діяльності дорослих необхідно керуватися 

принципами любові і вимогливості, розумної міри відповідальності і 

самоконтролю для кожного віку, батьківського керування без зайвого крику, 

поваги до особистості і достоїнства дитини, реальних вимог і спокійної 

послідовності при їх виконанні, справедливого використання арсеналу 

стимулів і покарань. У цьому виявляється педагогічна культура батьків. 

 

Методи сімейного виховання і специфіка їх застосування 

У вітчизняному і закордонному психолого-педагогічному дослідженнях 

немає єдиної класифікації методів виховання дітей у сім’ї. Проте дослідники 

роблять спробу виділити більш значущі (основні, головні) і менш значущі 

(допоміжні, додаткові методи виховання). 

Методи сімейного виховання – способи, шляхи, за допомогою яких 

здійснюється цілеспрямований педагогічний вплив на свідомість і поведінку 

дітей членами сім’ї (батьки, прабатьки, брати та сестри, інші родичі). 

Методи сімейного виховання – це сукупність способів виховних 

взаємодій батьків з дітьми, що допомагають останнім розвивати свою 

свідомість, почуття і волю, активно стимулюють (заохочують) формування 

досвіду поведінки, організацію самостійної дитячої життєдіяльності, 

повноцінний моральний і духовний розвиток. 

Специфіка використання методів виховання дітей у сімейних ситуаціях 

обумовлена: 

— підходами до вибору мети і задач виховання, що ставлять перед 

собою батьки; 

— змінами відносин у стилі й образі сімейного життя, у морально-

психологічному кліматі сім’ї; 

— індивідуалізацією виховання в сім’ї (переважна більшість родин 

виховує одного-двох дітей); 

— родинними зв'язками і почуттями батьків, інших членів сім’ї і дітей, 

що можуть приводити до ідеалізації можливостей дітей, перебільшенню їхніх 

здібностей, достоїнства, вихованості; 

— особистісними якостями батька, матері, інших членів сім’ї, їх 

духовними і моральними цінностями й орієнтирами; 



— досвідом батьків і їхніх практичних умінь при реалізації комплексу 

методів з урахуванням віку і психофізіологічних особливостей дітей; 

— особливою чутливістю батьків до кожної дитини: «почуття об'єкта», 

«почуття міри», «почуття такту», «почуття дотику», «почуття орієнтира».  

Найбільш складним для батьків є оволодіння практичним механізмом 

реалізації того чи іншого методу виховання.  

Одна категорія батьків переконує дітей за допомогою 

доброзичливості і довірливості в процесі спілкування; 

друга — постійного дотримування слова і діла;  

третя — логіки впливу позитивного прикладу;  

четверта — настирливих повчань, докорів, окриків, погроз;  

п'ята — покарань, у тому числі фізичних. 

Народна сімейна педагогіка виробила безліч методів виховання, що 

були спрямовані на формування гуманної, працьовитої, відданої своїй сім’ї і 

Вітчизні особистості. 

 

Вибір методів виховання в сім’ї залежить від педагогічної культури 

батьків: 

-розуміння цілі виховання, батьківської ролі, уявлення про цінності; 

-стилю відносин, культури мовлення і т.д. Тому методи сімейного 

виховання несуть в собі яскраве відображення особистості батьків і 

невіддільні від них. 

Скільки батьків – стільки різновидів методів. Наприклад, переконання в 

одних батьків – м’яке навіювання, в інших – погроза, крик. Коли в сім’ї 

відносини з батьками близькі, теплі, дружні, головний метод – заохочення. 

При холодних, відчужених, звичайно, переважає строгість і покарання. 

Методи дуже залежать від встановлених батьками виховних 

пріоритетів: одні хочуть виховати в дітей таку рису, як слухняність, тому 

методи їх спрямовані на те, щоб дитина безвідмовно виконувала вимоги 

дорослих. Інші вважають більш важливим бачити як дитина самостійно 

мислить, вчать виявляти ініціативу і, звичайно, знаходять для цього 

відповідні методи. 

 

Всіма батьками використовуються методи (прийоми): 

 



- переконання (пояснення, настанова, порада, розповідь, 

навіювання та інші);  

- вправи і привчання, організація різних доручень і 

обов’язків дітей, режиму їх навчання, праці та відпочинку;  

- заохочення (похвала, подарунки, цікава для дітей 

перспектива);  

- покарання (позбавлення задоволень, відмова від дружби 

тощо, крім фізичного і морального насилля). 

Сімейна педагогіка обережно підходить до покарання дітей і не 

схвалює методів, що є проявом жорстокості, які шкодять фізичному і 

психічному здоров’ю дитини і принижують людську гідність. 

Вибір і застосування методів сімейного виховання спирається на ряд 

загальних умов: знання батьками своїх дітей; особистий досвід батьків; 

спільна діяльність; педагогічна культура батьків; вміння спілкуватися 

(частота, обсяг, мова, тема спілкування, інтереси). 

Переконання — це метод виховання, що передбачає умисний 

цілеспрямований вплив на свідомість, волю й почуття вихованців з метою 

формування в них стійких переконань, певних норм поведінки. Отже, 

переконування — педагогічна категорія, яка вказує на інструмент дієвого 

впливу на особистість, а переконання — це результат цього впливу. 

Основним засобом реалізації вимог методу переконування є слово 

вихователя. 

Вимоги методу переконування можуть бути реалізовані через систему 

таких прийомів, як пояснення, розкриття можливих наслідків діяльності чи 

бездіяльності, бесіда, умовляння, диспут, звернення до почуттів совісті й 

честі. 

Пояснення передбачає розкриття сутності норм і правил поведінки з 

метою регулювання наступної діяльності, наприклад пояснення правил 

поведінки вихованця в громадських місцях тощо. Ця діяльність вихователя 

довготривала, потребує від нього терпеливості та наполегливості, врахування 

вікових й індивідуальних особливостей вихованців. 

Умовляння спрямоване на упередження навмисних дій вихованця з 

метою їх гальмування, враховуючи індивідуальні особливості його 

соціально-психічного розвитку.  

Бесіда.Особливість її полягає в тому, що педагог, спираючись на наявні 

знання, моральні, етичні норми, підводить їх до розуміння, освоєння нових. 



Успішне проведення бесіди забезпечує дотримання таких умов: 

— обґрунтування актуальності теми; 

— формулювання питань, які спонукали б до розмови; 

— спрямування розмови в належному напрямі; 

— залучення вихованців до оцінювання подій, учинків, явищ 

суспільного життя і на цій основі формування у них відповідного ставлення 

до дійсності, до своїх громадських і моральних обов'язків; 

— підсумовування розмови, прийняття конкретної раціональної 

програми дій для втілення її у життя. 

Приклад — це метод виховання, який передбачає організацію взірця 

для наслідування з метою оптимізації процесу соціального успадкування. 

Роль педагога-вихователя у цьому процесі полягає в організації позитивного 

прикладу, своєрідного ідеалу, який зміг би захопити вихованця. 

Вимога — метод педагогічного впливу на свідомість вихованця з 

метою викликати, стимулювати або загальмувати окремі види його 

діяльності. Розрізняють безпосередні й опосередковані вимоги. 

Вимога може бути прямою, якщо звернення вихователя має чітку 

конкретну вказівку на певну дію та виражене в рішучій наполегливій манері 

за формулою; «Роби так, і тільки так» («Візьми зошит із домашнім завданням 

і йди до дошки», «Прибери дбайливо іграшки»). 

У процесі використання прямих вимог необхідно дотримуватися таких 

правил: 

1. Вимога має бути позитивною, тобто стимулювати вихованців до 

вчинків, а не забороняти, гальмувати їх дії. 

2. Пряма вимога повинна бути однозначною, зрозумілою, конкретною, 

мати інструктивний характер. 

3. Будь-яка пряма вимога має бути виконана та доведена до 

позитивного кінця. 

4. За результатами дбайливого й відповідального виконання певної 

вимоги вихователь має схвалити дії вихованця, формуючи цим самим у нього 

впевненість у діяльності та стимулюючи до позитивних вчинків. 



Непряма вимога виражена завуальовано і розрахована надію 

внутрішніх психологічних стимулів, пов'язаних із переживаннями й 

почуттями вихованців. Можна виділити три групи непрямих вимог: 

позитивні (прохання, довіра, схвалення), нейтральні (порада, натяк, умовна 

вимога, вимога в ігровому оформленні), негативні (осуд, недовіра, погроза). 

Розглянемо сутність названих видів непрямих вимог. 

Вимога-прохання в добре організованому колективі є досить дієвим 

засобом впливу на особистість і ґрунтується на довірі між вихователями й 

вихованцями. Вона виступає внутрішнім стимулом вихованця до позитивної 

діяльності. 

Вимога-довіра — досить дієвий виховний засіб, що стимулює 

внутрішні сили особистості, яка починає відчувати важливість і корисність 

своїх дій, бажання виправдати довір'я педагога" прагнення утвердити себе в 

колективі. "Сергійку, доручаємо тобі на завтра забезпечити усіх нас 

знаряддям праці (відра, ганчірки, миючі засоби та ін.). Ти в нас гарний 

господар". 

Вимога-схвалення спрямована на стимулювання вихованців до 

позитивних дій. («Сьогодні ти старанно працюєш. Молодець. Працюй так і 

надалі») 

Вимога-порада являє собою звернення до свідомості, містить 

рекомендації вихователя для самостійного прийняття вихованцями рішення 

про доцільність того чи того вчинку. Це дає вихованцеві можливість вибору, 

стимулює його самостійність. "Миколо, на мій погляд, ти ображаєш 

яблуньку. Я радив би тобі копати глибше і робити ширші ямки". 

Вимога-натяк — це прихована форма стимулювання дій вихованця. 

Вона ґрунтується на довірливих взаєминах між педагогом і вихованцем та 

передбачає врахування його індивідуальних особливостей. "Мені здається, 

що дехто ще на перерві". 

Вимога в ігровому оформленні використовується в тих випадках, 

коли доводиться виконувати нецікаві доручення та долати труднощі, 

пов'язані із втомою вихованців. Гра в житті дошкільників є важливим 

стимулом їх діяльності. Вона захоплює, викликає радість, сприяє 

виникненню почуття задоволення від виконання навіть непривабливих справ, 

які є важливими в житті колективу.  

Вимога-осуд застосовується у тих випадках, коли негативна оцінка тих 

чи інших дій вихованця відіграє роль психологічного гальма його негативних 



дій, вчинків і стимулює до позитивних дій. "Так працювати не можна. 

Негайно поміняйте воду і все зробіть дбайливо!". 

Вимога-недовіра має місце в тих випадках, коли інші спроби не дають 

бажаних результатів. Якщо вихованець відчуває частково втрату довіри з 

боку товаришів, педагога, він психологічно переживає свій стан у колективі. 

При розумному використанні вимоги шляхом вираження недовіри 

з'являється внутрішній стимул до подолання негативізму у власних діях.  

Н-д: Так і скажемо мамам: «Сергій і Андрій не поважають своїх мам». 

Вимога-погроза спрямована на гальмування негативних дій, вчинків 

вихованців через попередження про позбавлення їх можливості займатися 

приємним видом діяльності, користуватися певними правами членів 

колективу, Погроза є крайнім видом вимог, досить тонким інструментом 

впливу на вихованців.  

У процесі застосування непрямих вимог треба дотримуватися таких 

правил: 

• враховувати індивідуальні й вікові можливості вихованців; 

• вимоги мають бути реальними та посильними; 

• кожна вимога має бути спрямована на включення особистості в 

конкретну діяльність; 

• недоцільно торкатись особистих таємниць вихованців; 

• не можна принижувати гідність особистості. 

Заохочення— це спосіб педагогічного впливу на особистість, що 

виражає позитивну оцінку вихователем поведінки вихованця з метою 

закріплення позитивних якостей і стимулювання до діяльності. Використання 

схвалення повинно мати характер психологічного підкріплення, а не 

перетворюватися в постійне захвалювання. Особливо це важливо для дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку, адже навіть доросла людина 

чекає визнання значущості своїх дій з боку інших. 

Покарання — це метод виховання, що передбачає вплив педагога на 

особистість вихованця з метою осудження чи гальмування його негативних 

дій і вчинків. У педагогічній теорії та практиці ставлення до цього методу не 

однозначне. Такий підхід був спрямований на пригнічення особистості та 

формування «соціального раба». 

«Педагогічні знання батьків особливо важливі в той період, коли батько 



і мати є єдиними вихователями своєї дитини... У віці до 6-ти років розумовий 

розвиток, духовне життя дітей в вирішальній мірі залежить від елементарної 

педагогічної культури матері і батька, яка виражається в мудрому розумінні 

надзвичайно складних душевних рухів людини, яка розвивається», - писав 

В.О.Сухомлинський.  

Різноманітними є засоби вирішення виховних завдань в сім’ї. Серед 

найпоширеніших засобів є: слово, фольклор, праця, домашній 

побут,духовний і моральний клімат сім’ї, символи, атрибути, реліквії, 

традиції(родинні, народні, релігійні, державні) тощо. 

 

Ефективне та результативне сімейне виховання можливе, якщо 

воно буде здійснюватися за наступних умов : 

 

батьківське тепло, 

 

взаємна повага в сім’ї, 

 

довіра до дитини, 

 

частота й інтенсивність спілкування з батьками, 

 

сімейна дисципліна, 

 

методи виховання, які використовуються батьками, 

 

приклад батьків. 

 

Разом з тим стабільність, міцність і єдність сім’ї забезпечується і 

взаємною любов’ю, моральною, економічною, правовою та іншими видами 

взаємної відповідальності всіх її членів, взаємопідтримкою, - розумінням та 

емоційною прив’язаністю. В сім’ї людина відновлює свої духовні та фізичні 

сили, заряджається енергією для трудових, творчих звершень, активної участі 

в суспільному житті. 

 

Вивчаючи ситуацію, що склалася в сфері сімейного виховання 

І.П.Підласий виділив такі недоліки у сімейному вихованні: 

- невисокий економічний рівень більшості сімей;  

 

- низька культура суспільного життя, подвійна мораль;  



 

- перевантаженість жінки в сім’ї та на роботі;  

 

- високий процент розлучень;  

 

- загострення конфліктів між поколіннями;  

 

- збільшення розриву між сім’єю і школою.  

 

3. Особливості сімейного виховання дошкільників 

 

У сім'ї дитина отримує перші уявлення про себе та інших людей, 

розвиває необхідні для життя соціальні почуття, навички спілкування і 

спільної діяльності. Сім'я створює передумови для взаємопроникнення 

світу дітей і світу дорослих, що є важливим чинником соціалізації 

особистості. 

Унікальні виховні можливості сім'ї впливають на людину протягом 

усього її життя. 

Універсальний, всеохоплюючий, постійний виховний вплив сім'ї 

на особистість є наслідком дії таких чинників: 

 

Безкорислива любов до дитини, яка вселяє їй почуття захищеності, 

створює атмосферу душевності, соціального і життєвого оптимізму. 

Взаємини дітей і дорослих у сім'ї є справжньою школою почуттів, 

найважливішим фактором, що формує емоційно-мотиваційну сферу 

дошкільника, його ставлення до людей і життя. Все це є важливими 

передумовами розвитку індивідуальності дитини. 

Природне включення дитини у найрізноманітніші людські 

стосунки. 

              Відбувається це передусім завдяки участі дитини у спільних з 

дорослими видах діяльності. Багатоплановість життєвих ситуацій, які 

виникають в сімейному житті дитини, неможливо змоделювати в жодній 

досконалій виховній системі. 

Багаторольова й структура сімейного колективу, яка забезпечує 

багатогранність, постійність і тривалість його виховного впливу. Цей вплив 

відбувається у процесі взаємодії дитини і дорослих за найрізноманітніших 

життєвих ситуацій, щодня повторюється у різних формах. 

Можливість набуття дитиною позитивного досвіду і переживання 

негативних почуттів. Усе це відбувається в атмосфері довіри, гуманного 



ставлення до дитини, які є необхідними для набуття почуття впевненості, 

відповідальності, уміння долати життєві негаразди, гідно поводитися за будь-

яких обставин. 

Головне, щоб дитина сприймала сім'ю як фактор її емоційного 

затишку, внутрішнього комфорту, гарантію того, що за будь-яких умов 

вона знайде тут розуміння, підтримку і захист. 

У сім'ї дитина вперше пізнає почуття ревнощів, набуває досвіду 

подолання непорозумінь, вчиться виконувати не лише приємні для себе, 

а й обов'язкові, необхідні для інших справи. Вона повинна навчитися 

визнавати свої негативні почуття, уміти тактовно стримувати, вгамовувати їх.  

Характерною особливістю виховного впливу сім'ї є його 

первинність. 

Йдеться про те, що сім'я є першим джерелом цього впливу, а, як 

зазначав Ж.-Ж. Руссо, кожен наступний вихователь значно слабше впливає 

на дитину, ніж попередній.  

Виховні можливості сім'ї можуть бути реалізовані за наявності 

відповідних об'єктивних і суб'єктивних умов. 

До об'єктивних умов реалізації виховного потенціалу в сім'ї 

належать: 

рівень матеріального достатку сім'ї (рівень і структура 

використання доходів, матеріальні умови життєдіяльності);  

забезпеченість дитячими дошкільними закладами, школами, 

закладами охорони здоров'я;  

                  кількість і склад (структура) сім'ї.  

Суб'єктивними умовами реалізації виховного потенціалу сім'ї є: 

громадянська спрямованість і культура батьків, їхнє прагнення 

бути авторитетними для своїх дітей, виховувати їх як гармонійних 

особистостей;  

загальний культурний потенціал, традиції, моральні та духовні 

цінності сім'ї;  

місце дитини в сімейному колективі, моральний авторитет 

батьків в її очах;  

педагогічна культура батьків.  

Гармонійна взаємодія об'єктивних і суб'єктивних чинників є 

передумовою формування і розвитку досконалої особистості. Однак з різних 

причин такої гармонійної єдності не існує. У різні історичні епохи ці 

причини мають свої специфічні особливості, хоч загалом їх джерела 

приблизно однакові та й наслідки мало чим відрізняються. Наприклад, 

соціально-політична, економічна стабільність у суспільстві є передумовою 



матеріального благополуччя і сприятливого для розвитку дитини 

морального,психологічного клімату в сім'ї. За таких умов дитина має змогу 

відкривати для себе й опановувати механізми міжособистісної взаємодії, 

вчитися поводитися у конкретних життєвих ситуаціях на рівні цивілізаційної 

культури. Головним у цьому для неї є реальна життєва практика її батьків і 

найближчих родичів. 

Політична, соціально-економічна нестабільність деструктивно 

впливають на соціальне самопочуття сім'ї, породжують нервозність, апатію, 

соціальний песимізм дорослих або їх гіпертрофоване ставлення до 

матеріальних чинників буття, що неминуче позначається на формуванні 

внутрішнього світу дітей. Адже, переймаючись пошуком джерел існування 

або нагромадженням багатства, батьки все менше приділяють уваги 

моральним чинникам функціонування сім'ї. Із матеріальними аспектами 

пов'язаний авторитет батька в сім'ї, оскільки він за традиційним розподілом 

тендерних ролей відповідальний за це. Нерідко зниження його авторитету у 

складні періоди життя пов'язане з не цілком тактовною поведінкою матері. 

Часто батьки або хтось один із них змушені шукати заробітків далеко 

від дому, що породжує властиві неповним сім'ям проблеми, передусім 

позбавляє дітей спілкування, душевного тепла, зразків соціальної поведінки. 

За твердженням психологів, неповна сім'я є одним із найпотужніших 

джерел психогенних переживань особистості (неврозів, гострих афективних 

реакцій, ситуативне обумовлених порушень поведінки). Психічно травмує 

дітей розлучення батьків та їхня боротьба за дитину чи, навпаки, 

збайдужіння до дитини одного з них. Розлучення породжує проблему 

дозованого спілкування, задарювання дитини як засіб підтвердження любові 

до неї та інші болісні явища. Часто переживання дитини посилює психічна 

травма того з батьків, з ким вона залишилася. 

 

Труднощі виховання дітей у молодих сім'ях полягають у: 

 

- нерозумінні батьками самоцінності дошкільного дитинства, його 

значення для формування особистості дитини;  

- не сформованості у батьківпедагогічної рефлексії - вміння 

аналізувати, критично оцінювати власну виховну діяльність, знаходити 

причини педагогічних помилок, неефективності методів, які вони 

використовують, тощо; 

- орієнтації на виховання з дитини «генія», намагання реалізувати 

в дитині власний невикористаний, як вони вважають, потенціал, упущені 

ними життєві шанси.  



Молоді батьки часто вдаються до авторитарного виховання, вважають 

покарання найефективнішим виховним засобом, пред'являють суперечливі 

вимоги до поведінки дитини, непослідовно, суб'єктивно оцінюють її дії, що 

породжує або надмірну жорстокість у ставленні до неї, або вседозволеність.  

 

Взаємини, тактику виховання дітей у сім'ї можна віднести до 

одного з таких типів: 

 

- диктат.Такі взаємини засновані на жорсткій регламентації 

поведінкидитини, суворому контролі за нею, використанні покарань, погроз 

тощо. Як правило, у таких сім'ях діти живуть у страху, постійно лицемірять, 

брешуть, наслідком чого стають різноманітні відхилення у їхній поведінці; 

- опіка. Вдаючись до такої тактики,батьки намагаються відгородити 

дитинувід життєвих реалій, випробувань, намагаються все вирішувати за неї, 

задовольняти її потреби і примхи. За таких умов дитина позбавлена змоги 

формувати в собі необхідні для подальшого життя психологічні, вольові 

якості, об'єктивно оцінювати себе, свої можливості й інших людей, 

цілеспрямовано працювати над собою. Усе це деформує її внутрішній світ, 

систему цінностей, різко занижує або завищує її вимоги до оточення, 

спонукає до девіантних форм задоволення своїх потреб; 

- мирне співіснування на засадах невтручання. Цю тактику 

характеризуютьмаксимальне дистанціювання дорослих від життя дитини, 

абсолютне невтручання у її справи, залишення наодинці зі своїми 

проблемами, мінімальні вимоги до її поведінки. Це породжує відчуження 

дітей і батьків. Діти, не маючи від батьків належної підтримки, будучи 

позбавленими необхідних для їх становлення зразків соціальної поведінки, 

часто почуваються складно у ситуаціях, з якими легко справлятимуться їх 

однолітки, які виростали у сприятливіших педагогічних умовах. У них 

можливі образи на своїх батьків за байдужість до себе; 

- співробітництво. Така тактика взаємин у сім'ї, виховання дітей є 

найпродуктивнішою, оскільки батьки намагаються бути їхніми соратниками, 

є відкритими і щирими з ними, охоче впускають їх у свій світ. Між ними 

немає необґрунтованих таємниць, недовіри. За таких умов діти охоче 

експериментують, шукають, пробують себе, не боячись помилитися і бути за 

це покараними. Батьки охоче допомагають у всіх справах, вміло підводять 

дітей до вирішення проблем, завдяки чому діти відкривають у собі все нові 

можливості, здобувають упевненість у своїх силах. А участь у справах 

батьків збагачує їх соціальним досвідом, розширює світ, окреслює їм 

соціальну перспективу, яка часто є орієнтиром їхнього розвитку. 



Аналізуючи досвід сімейного виховання, А. Макаренко дійшов 

висновку: багато хто з батьків не розуміє значення свого авторитету для 

дітей. Іноді поведінка батьків призводить до формування помилкового 

авторитету. Наведемо основні його види.  

Авторитет пригноблення. При цьому діти виростають або 

затурканими, безпорадними, або самодурами, відплачуючи за пригноблене 

дитинство. 

Авторитет чванства, коли батьки постійно вихваляються своїми 

заслугами, є зарозумілими у ставленні до інших людей. При цьому діти часто 

виростають хвалькуватими, не вміють критично ставитись до власної 

поведінки. 

Авторитет підкупу, коли слухняність 

дитини"купується"подарунками, обіцянками. При цьому може вирости 

людина, привчена викручуватись, пристосовуватись, яка прагне одержати 

якнайбільше вигод тощо. 

Справжній авторитет ґрунтується на любові, повазі до особистості 

дитини в поєднанні з високою вимогливістю до неї. 

Важливим є також механізм психологічної протидії, коли дитина, волю 

якої жорстко обмежували, може виявляти підвищений потяг до 

самостійності, а дитина, якій усе дозволяли, може вирости несамостійною. 

І хоча неможливо однозначно виявити залежність конкретних 

властивостей особистості дитини від властивостей її батьків або ж від 

методів їхнього виховання, проте така залежність існує. При цьому різні 

сфери розвитку дитини пов'язані з різними проявами сімейних взаємин.  

Оптимальним для практики сімейного виховання вважається 

демократичний стиль, що характеризується високим рівнем вербального 

спілкування між дітьми і батьками; включеністю дітей в обговорення 

сімейних проблем; урахуванням їхньої думки; готовністю батьків у разі 

потреби прийти на допомогу дітям, одночасно з вірою в їх успішну 

самостійну діяльність, адекватним батьківським контролем. 

Особливо збагачує виховний потенціал сім'ї участь у вихованні дітей 

представників різних поколінь (бабусь, дідусів), які мають більший життєвий 

досвід, більше вільного часу, ніж батьки. За правильної поведінки батьків 

стосунки їхніх дітей з бабусями і дідусями є емоційно близькими. Адже 

часто дідусі й бабусі ласкавіші у спілкуванні з онуками, ніж батьки, а ті їм 

платять за це довірою, виявляють непідробну турботу, піклуються про них, 

розвиваючи в собі при цьому такі важливі для особистості людські якості, як 

доброта, чуйність, щирість. 

Старше покоління більше орієнтоване на те, щоб онуки повноцінно 



проживали своє дитинство, батьки здебільшого розглядають дошкільний вік 

своїх дітей як підготовку до успіхів у доросломужитті, намагаючись 

урізноманітнити її заняттями іноземними мовами, спортом, музикою та ін. 

Там, де існує гармонія поглядів і впливів на розвиток, становлення дитини, 

вона має найбільше шансів повноцінно сформуватися як гармонійна 

особистість.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 4 

Тема: Материнство і батьківство як історично-культурне явище 

План: 

1. Суть понять: материнство і батьківство. 

2. Батьківське спілкування: поняття, функції. 

3. Педагогічна культура та авторитет батьків. 

 

1. Розглядаючи феномен батьківства, розглянемо питання його 

співвідношення з сімейної системою. Загальноприйнятий погляд на сім'ю має 

на увазі наявність у ній крім подружньої пари ще й дітей. Сім'я являє собою 

історично конкретну систему взаємин між подружжям, а також батьками і 

дітьми. З урахуванням цієї точки зору батьківство можна включити як 

підсистему в систему сім'ї, в якості щодо самостійного освіти.  

Ми розуміємо батьківство як соціально-психологічний феномен, який 

являє собою емоційно і оцінно забарвлену сукупність знань, а також уявлень 

і переконань щодо себе як батька, яка реалізується в усіх проявах 

поведінкової складової батьківства. Воно включає обох подружжя, які 

вирішили дати початок нового життя.  

1) Феномен батьківства являє собою відносно самостійну систему, 

одночасно будучи підсистемою по відношенню до системи родини.  

2) Феномен батьківства багатогранний. Його можна розглядати в двох 

рівнях:  

як складну комплексну структуру індивіда;  

як надіндивідуальних ціле.  

Обидва цих рівня одночасно є також і етапами формування батьківства.  

3) Феномен батьківства одночасно постає в декількох планах, різні боки 

яких розкривають складну структуру його організації:  

план індивідуально-особистісних особливостей жінки або чоловіки, які 

впливають на батьківство;  

план, що охоплює обох подружжя в єдності їх ціннісних орієнтацій, 

батьківських позицій, почуттів, тобто аналізує батьківство стосовно до 

сімейної системи;  



план, що фіксує батьківство у взаємозв'язку безпосередньо з 

батьківськими сім'ями;  

план, що розкриває батьківство по відношенню до системи товариств.  

4) Фактори, які впливають на формування батьківства, можна 

представити на декількох рівнях:  

макрорівень - це рівень суспільства;  

мезорівень - це рівень батьківської сім'ї;  

мікрорівень - це рівень власної сім'ї і рівень конкретної особистості. 

Материнство визначається як функція жіночого організму, спрямована 

на продовження людського роду і включає біологічні (виношування, 

народження і вигодовування дитини) та соціальні (виховання дитини) 

аспекти. 

Розвинена форма батьківства характеризується стійкістю і стабільністю 

і реалізується в узгодженості уявлень подружжя про батьківство. На стадії 

розвинутої форми батьківство включає в себе:  

1. Батьківські цінності (особливості сімейних цінностей полягають у 

тому, що вони представляють сплав емоцій, почуттів, переконань і 

поведінкових проявів; вони є основоположними для решти компонентів 

батьківства і реалізуються у спрямованості особистості батька і 

спрямованості її поведінки)  

2. Установки й очікування (батьківські настанови очікування 

включають в себе три рівні презентації: репродуктивні установки, установки 

і очікування в дитячо-батьківських відносинах, а також установки та 

очікування щодо образу власної дитини. На думку МЕШ Е., Вольфа Д., 

батьківські установки залежать від тих традицій, цінностей, норм і очікувань, 

які властиві соціальної, культурної, національної та релігійної середовищі, до 

якого належить та чи інша сім'я. Саме всі ці чинники багато в чому 

визначають особливості батьківського поведінки)  

3. Батьківське ставлення (це відносно стійке явище, що включає в себе 

альтернативні елементи емоційно - ціннісного ставлення і здатного 

змінюватися в певних межах. Батьківські ставлення реалізується у підтримці 

контакту з дитиною, формах контролю, вихованні взаєминами. За 

твердженням Варга А. Я., тип батьківського ставлення і співвідношення його 

структурних компонентів визначається не лише індивідуальними 

особливостями батьків, але і віком дитини).  



4. Батьківські почуття (це значуща група почуттів, що займають 

особливе місце в житті людини, вони суперечливі, реалізуються в 

батьківському відношенні і батьківських позиціях)  

5. Батьківські позиції (представляють собою реальну спрямованість 

взаємодії з дитиною, в основі якої лежить свідома і несвідома оцінка дитини; 

вони реалізуються в рухливих комунікативних позиціях)  

6. Батьківську відповідальність (це відповідальність перед соціумом і 

своєю совістю, вона виникає у контролі своєї поведінки та сімейної ситуації; 

характеризується займаної роллю у сімейному вихованні)  

7. Стиль сімейного виховання (є виразником взаємодії перерахованих 

вище компонентів, його прояви найбільш очевидні. 

2. Батьківське спілкування: поняття, функції  

Одним з дуже ефективних засобів морально-емоційного виховання в 

сім’ї є спілкування батьків з дітьми як специфічний спосіб їхньої взаємодії, 

за допомогою якого здійснюється обмін інформацією з проблем морально-

етичного змісту, розвиток моральної свідомості, формування моральних 

почуттів і переконань, регуляція і коректування вчинків і поведінка дітей. 

Батьківське спілкування в процесі морально-емоційного виховання 

дітей визначається як специфічний спосіб взаємодії батьків і дітей, за 

допомогою якого відбувається обмін інформацією з проблем морально-

етичного характеру, розвиток моральної свідомості, формування моральних 

почуттів і переконань, регуляція і коректування вчинків і поведінки. 

Батьківське спілкування допомагає встановлювати доброзичливі, 

правдиві і щирі відносини між батьками і дітьми, розвивати і збагачувати 

позитивні сімейні традиції і звичаї, виховувати дітей на позитивних 

прикладах родоводу і сім’ї. В обстановці безпосереднього сімейного 

спілкування діти прилучаються до традицій своєї сім’ї і разом з тим свого 

народу. 

Роль спілкування в морально-емоційному вихованні особистості: 

— спілкування є матеріально-духовним процесом, у якому відбувається 

обмін діяльністю і її результатами, що втілюються в матеріальному, 

духовному, моральному досвіді і культурі суспільства; 

— спілкування є необхідним чинником і обов’язковою умовою 

розвитку як суспільства в цілому, так і кожного його члена зокрема; 



— спілкування є безпосередньо необхідним і переживає конкретизацію 

суспільних відносин, їхню персоніфікація, особистісну форму; 

— духовний і моральний розвиток індивіда залежить від різноманіття 

його спілкування з іншими індивідами; 

— виховання взагалі, морально-емоційне зокрема, відбувається в 

постійних взаєминах і в спілкуванні людей один з одним, кожне нове 

покоління через різноманітні форми спілкування здобуває матеріальний і 

моральний досвід, накопичений усіма попередніми поколіннями; 

— цілеспрямоване, систематичне і послідовне спілкування, помножене 

на силу впливу позитивного прикладу старших, сприяє формуванню 

моральної свідомості, почуттів, переконань і поведінки дітей. 

На підставі дослідження виділяються наступні основні тісно 

взаємозалежні функції батьківського спілкування: 

1. інформаційно-пізнавальна,  

2. емоційна,  

3. регулятивна  

4.  коригувальна. 

Ефективності спілкування батьків з підлітками в процесі їхнього 

морально-емоційного виховання сприяє виконання найважливіших 

психолого-педагогічних умов; прояв доброзичливості і добросердості 

стосовно всіх дітей у сім’ї (рідним і приймальням); врахування їх статево 

вікових і індивідуальних особливостей; розширення і поглиблення з віком 

дітей у змісті спілкування з морально-етичних проблем; вплив як на 

інтелектуальну, так і на емоційну сферу підлітка; погодженість у процесі 

спілкування позицій батьків, інших членів сім’ї, родичів, вихователів, 

педагогів; повсякденна турбота про збереження і підкріплення свого 

морального авторитету, престижу і позитивного приклада. 

Культура батьківського спілкування 

Причинами затримки активного мовлення дитини можуть бути, поряд з 

іншими, також відсутність емоційного спілкування з дорослими та 

поповнення словникового запасу дитини тільки з орієнтацією на предметний 

світ. 

У кожній сім’ї повинен існувати мовний кодекс, який включає такі 

основні правила: 



- якнайчастіше спілкуйтесь з малям; 

- щиро і правильно відповідайте на запитання дитини; 

- шануйте гідність маленького співрозмовника, давайте йому 

можливість висловити свою думку; 

- не підвищуйте голос у розмові з донькою чи сином; якнайчастіше 

вживайте формули ввічливості: будь ласка, перепрошую, вибач, прошу 

вибачити, дякую - виявляйте доброзичливість, прихильність; 

- читайте і співайте дитині і разом з нею; учіть разом вірші, пісні, 

загадки, приповідки, скоромовки, поєднуйте слово і гру; слово і малюнок; не 

допускайте у вашій оселі лайливих слів; привчайте дитину до мовного 

етикету за столом, у транспорті, магазині, на вулиці; виправляйте власні 

мовні огріхи, а також ваших рідних, друзів, колег; 

- пояснюйте дитині значення незрозумілих слів; учіть правильно 

будувати речення; 

- ведіть словничок, записуйте перлини мовної творчості вашої дитини. 

Такий своєрідний мовний кодекс допоможе виховати у дітей шану до 

рідної мови як засобу спілкування і наблизити їх до витоків духовності, 

сформувати загальну культуру та розбірливість в емоціях спілкування. 

Нами виявлені основні педагогічні умови, дотримання яких сприяє 

ефективності спілкування батьків з дітьми в процесі їхнього морально-

емоційного виховання. 

1. Прояв доброзичливості і добросердості стосовно всіх дітей у сім’ї 

(рідним і прийомним). 

2. Врахування статевовікових і індивідуальних особливостей дітей. 

3. Розширення і поглиблення з віком дітей змісту спілкування з 

морально-етичних проблем. 

4. Вплив як на інтелектуальну, так і на емоційну сферу дітей. Практика 

сімейного виховання показує, що досвідчені батьки пробуджують почуттєву 

сферу дітей, якщо: 

1) наводять яскраві приклади з життя сім’ї, родоводу, інших людей; 

2) створюють природні і доброзичливі умови в сім’ї; 

3) викликають дітей на співучасть і співпереживання; 



4) використовують ті засоби і форми, за допомогою яких у дітей 

виявляються і закріплюються моральні почуття (дні народження сім’ї, 

батьків, дітей, народні свята й обряди і т.п.). 

5. Узгодженість у процесі спілкування з дітьми позицій батьків, 

вихователів, педагогів. Спостереження показують, що морально-емоційний 

розвиток дітей проходить більш дієво, якщо узгоджуються позиції, по-перше, 

батьків і всіх дорослих усередині сім’ї; по-друге, позиції батьків і 

вихователів, батьків і педагогів, практичних психологів, соціальних 

педагогів. У випадку неузгодженості чи розбіжності, протиставлення вимог 

діти по-різному сприймають слова старших, займають вигідну для себе 

позицію. У результаті в їхньому характері з'являються такі негативні якості, 

як лицемірство, несумлінність, неслухняність, лукавство, 

недисциплінованість, пристосовництво й ін. 

6. Повсякденна турбота про збереження і підкріплення свого 

морального авторитету, престижу і позитивного прикладу. 

Дані свідчать, що переважна більшість батьків порушують культуру 

спілкування, незалежно від рівня загальної освіченості допускають самі 

елементарні помилки і прорахунки в процесі спілкування, особливо з дітьми 

підліткового віку. Найбільш розповсюдженими є помилки, пов'язані з 

визначенням змісту спілкування і з умінням будувати спілкування (володіння 

методикою і технікою спілкування). 

Типові помилки і прорахунки батьків при спілкуванні з дітьми: 

Нестриманість у спілкуванні, поспішність у судженнях і висновках відносно 

тимчасового психічного стану і дій підлітків; Фамільярність, дратівливість, 

ворожість, брутальність у спілкуванні й у ставленні до підлітків; Зайва 

причепливість до слів, вчинкам і дій підлітків; Вільність у спілкуванні з 

підлітками, повідомлення їм стихійної інформації; Апатія, байдужність в тих 

ситуаціях спілкування з підлітками, коли необхідно виявити свою моральну і 

життєву позицію. 

Типові правила, дотримання яких сприяє ефективності батьківського 

спілкування, удосконалить його методику і техніку: 

— постійно підкреслювати свою повага до індивідуальності чи сина 

дочки, їхнє прагнення до самоствердження в сімейному мікроколективі; 

— виявляти увагу, зацікавленість, інтерес і повагу стосовно всіх дітей у 

сім’ї (рідних і прийомних); 



— виявляти постійну готовність і уміння вислухати дитину, дати їй 

можливість говорити (виговорюватися), сперечатися, висловлюватися, 

відстоювати свої судження, погляди, переконання; 

— перед тим, як показати дитині її помилки і прорахунки в поведінці, 

починати з похвали і підбадьорення позитивних якостей навіть при самому 

складному і важкому характері сина (дочки); 

— віддавати перевагу ненав'язливим (ненастирливим) порадам, 

зауваженням, рекомендаціям, бесідам, діалогу й уникати стандартних 

повчань; 

— не дорікати дитини при наявності в неї негативних рис і якостей; 

— тактовно показувати кращі позитивні якості своєї особистості 

(ерудицію, працьовитість, пунктуальність, гуманні відносини до людей, 

порядність, чесність і ін.), але при цьому не підкреслювати своєї переваги над 

дітьми; 

— створювати сімейну атмосферу любові, доброзичливості, турботи, 

захищеності, радості і перспективи, що позитивно впливає на фізичне і 

морально-психологічне здоров'я дітей; 

— уникати крикливості і підвищеного тону; 

— постійно учитися володіти засобами і прийомами вербального 

(словесного) і невербального спілкування (міміка і пантоміміка, жести, тон, 

погляд, рух і ін.). 

Спілкуванню з дітьми необхідно постійно учитися, розвиваючи 

позитивне й усуваючи наявні в ньому помилки і прорахунки. Деякою мірою 

цьому допоможуть програма, вправи, завдання, ситуації, тести, що можуть 

бути використані для батьківської самоосвіти і навчання складному 

мистецтву спілкування з дітьми, батьків один з одним і оточуючими людьми. 

3. ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА БАТЬКІВ 

Під педагогічною культурою батьків ми розуміємо їх достатню 

підготовленість до виховання дітей дошкільного віку в умовах сім’ї, вміння 

застосовувати якості вихователя у процесі сімейної життєдіяльності. 

Педагогічна підготовленість батьків характеризується певною сумою 

(основним мінімумом) знань з психології, педагогіки, фізіології, гігієни, 

вміннями та навичками, набутими в процесі виховання дітей та догляду за 

ними.  



   Виявляється вона в розумінні та усвідомленні батьками своєї 

відповідальності за виховання дітей, у ставленні до них, в оцінюванні їхньої 

поведінки, у реальній діяльності та спілкуванні з ними, а також у здійсненні 

продуктивних зв'язків з іншими виховними інститутами (дошкільними 

закладами, школою, позашкільними закладами). Для цього дорослі мають 

бути не лише належно вихованими, а й педагогічно освіченими. Бо, як 

стверджують психологи, навіть найсерйозніші прорахунки педагогів не 

позначаються так фатально на розвитку особистості дитини, як неправильна 

поведінка батьків. Тому виховання батьків необхідне і для успішності 

процесу виховання дітей, і для здоров'я суспільства. 

   Педагогічна культура батьків є складною і динамічною системою. її 

утворюють такі компоненти: 

   1) педагогічні знання — уявлення батьків про вікову динаміку 

розвитку дитини, самоцінність періоду дошкільного дитинства, про основні 

завдання виховання. Виявляються вони у ставленні до дитини, в оцінюванні 

її поведінки, реальній діяльності та спілкуванні з нею; 

   2) педагогічна і психологічна компетентність — здатність зрозуміти 

потреби дітей, раціонально спрямувати зусилля і засоби на уміння бачити 

перспективи розвитку дитини; 

— педагогічна рефлексія — вміння батьків аналізувати, критично 

оцінювати власну виховну діяльність, знаходити причини своїх педагогічних 

помилок; 

— педагогічна емпатія — співпереживання, адекватна реакція на 

вчинки й почуття дітей. 

   Педагогічна культура батьків — це осмислений, а іноді й 

неусвідомлений досвід власного дитинства, результат освіти, самоосвіти, 

психологічного розвитку особистості. 

   Прилучення особистості до педагогічної культури починається уже в 

її дошкільні роки, коли вона отримує перші уроки виховання у своїй сім'ї та 

дошкільному закладі, на підсвідомому рівні засвоюючи прийоми 

педагогічного впливу. Отже, дошкільний заклад разом із сім'єю формує 

майбутнього сім'янина, здійснюючи водночас роботу щодо педагогічної 

освіти батьків. 



   Ініціатором й організатором ефективної взаємодії із сім'єю є 

дошкільний заклад. Ця взаємодія підпорядкована інтересам розвитку дитини, 

у кожному конкретному випадку обумовлюється її особливостями і 

особливостями сім'ї, в якій вона виховується. Вона потребує специфічних 

знань, такту, високої соціально-педагогічної культури її учасників — батьків 

і вихователів. 

Педагогічна освіта батьків покликана збагатити родинне виховання, 

сприяти зміцненню всіх його ланок, передусім педагогічної компетентності. 

Особлива відповідальність покладається на педагогів щодо педагогічної 

освіти тих батьків, у сім'ях яких виховуються діти з порушеннями розвитку. 

   Загальним спрямуванням взаємодії сім'ї і дошкільних установ є 

педагогізація сімейних стосунків, а також емоційне збагачення атмосфери 

дитячого садка. У цьому процесі відбуваються різноспрямовані збагачувальні 

впливи на батьків, їхніх дітей, а також педагогів. 

      Основними параметрами педагогічної культури молодих батьків є: 

моральна культура, культура мислення, культура мовлення, комунікативна 

культура, дидактична культура, культура праці, культура рухів, фізична 

культура, естетична культура та екологічна культура.  

Моральна культура включає вимоги батьків до себе, їх 

самокритичність, дотримання моральних норм.  

Культура мислення передбачає наявність: проблемного мислення - 

вміння прогнозувати можливості виникнення труднощів виховання і 

намічати шляхи їх усунення; системного мислення - вміння бачити проблему 

з різних боків; оперативності мислення - здатності швидко реагувати на зміну 

обставин.  

Мовленнєва культурапов’язана з володінням правильною і чистою 

мовою, яка відповідає нормам літературної, хорошою дикцією, виразністю та 

образністю мови, емоційністю та багатством інтонацій.  

Комунікативна культура виявляється в здатності привертати до себе 

увагу дитини, будувати з нею довірливі стосунки, в доброзичливості в 

спілкуванні з іншими, вмінні керувати собою.  

Воснові дидактичної культури лежить вміння оптимально 

організувати навчальний і виховний процес, забезпечити необхідну 

мотивацію, володіння сучасними формами і методами виховання. 

 Культура праці виявляється в звичці доводити розпочату справу до 

кінця, у турботі про якісні і кількісні результати праці, в умінні ефективно і 

продуктивно працювати.  



Рухова культура полягає в оптимальному використанні жестикуляції, 

вмінні вибирати позу, в пред’явленні вимог до красивої постави і ходьби.  

Естетична культура забезпечується наявністю естетичного смаку, 

дотриманням етики спілкування, естетичним оформленням зовнішності і 

побуту.  

Екологічна культура виявляється у здатності людини правильно 

поводити себе в навколишньому середовищі, дотримуватись особистої 

гігієни.  

Фізична культурапов’язана зі здоровим способом життя сім’ї.  

Авторитет батьків – важлива складова успішності виховання дітей у 

сім'ї. Придбання авторитету в очах власної дитини – кропітка праця батька і 

матері. Думка батьків про рідних і близьких, оточуючих людях, колег, 

поведінка батьків у колі сім'ї та поза ним, вчинки батьків, їхнє ставлення 

до роботи і до сторонніх людей у повсякденному житті, ставлення батьків 

один до одного – все це складові батьківського авторитету. Батьківська 

авторитетність не повинна залежати від певних ситуацій, які можуть 

вплинути на взаємини з дітьми 

Виховання у сім'ї ґрунтується передусім на авторитеті батьків, оскільки 

для дитини перших років життя зміст їх авторитету, за словами А. 

Макаренка, полягає в тому, що він не вимагає ніяких доказів, приймається 

нею як безсумнівна гідність старшого, як його сила і цінність. Авторитет 

(лат. autoritas — влада) реалізує себе у впливі особи, життєвому досвіді, 

заснованому на знаннях, моральних чеснотах. 

   Переваги авторитетних для дитини батьків ґрунтуються на їхніх 

знаннях, уміннях, досвіді, зрілості, а не на зверхності або поблажливості. 

Справжній батьківський авторитет виростає на любові до дітей. Будучи 

оточеною цією любов'ю, дитина відчуває довіру, повагу авторитетного 

дорослого, потребу в спілкуванні з ним; живе з упевненістю, що він завжди 

за необхідності опікатиме і захищатиме її. Батьківська любов супроводжує 

людину все життя, вона є джерелом і гарантом її емоційної рівноваги і 

духовного здоров'я. 

   Кожна сім'я унікальна щодо організації свого життєвого простору, 

розподілу обов'язків, культури спілкування, виховання дітей. У цьому 

багатоманітті психологи (Лариса Абрамян, Росія) виокремлюють такі типи 

взаємодії батьків і дітей: 
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   1. Любов—пристрасть. Такі стосунки характеризують ставлення 

батьків до своєї дитини як до найдосконалішої істоти, прагнення бути поруч 

із нею, некритичне оцінювання її поведінки. У зв'язку з цим часто виникають 

труднощі щодо узгодження бажань дитини і вимог до неї. 

   2. Любов—гармонія. Якісними ознаками таких стосунків є віра 

батьків у можливості, перспективи своєї дитини, підтримка її захоплень, 

сприяння розвитку її здібностей, тактовна участь у її справах. Водночас 

батьки ставляться до дитини цілком тверезо, бачать її недоліки, допомагають 

долати їх, зосереджуватися на проблемах саморозвитку і самореалізації. Усе 

це створює дитині атмосферу психологічного комфорту, відкриває 

можливості для виявлення її ініціативи, сприяє їй в об'єктивній самооцінці. 

   3. Любов—марнославство. Вражені марнославством батьки 

проявляють непомірні амбіції щодо можливостей, перспектив своєї дитини, 

часто ставлять перед нею непосильні завдання, незважаючи на вікові та 

індивідуальні особливості і можливості, форсують її працездатність, 

розвиток здібностей. За непідтвердженості своїх сподівань розчаровуються в 

дитині, створюючи відповідний психологічний тип стосунків, який нерідко 

травмує дитину на все життя. 

   4. Любов—конфлікт. Таким взаєминам батьків і дітей властиві 

спалахи й охолодження любові, істеричність. Ініціюють їх переважно 

одинокі матері. Як правило, вони травмують, руйнують психіку дитини, 

зумовлюють різкі перепади її емоційного стану, нестриманість, вразливість 

до несприятливих зовнішніх впливів. 

   Авторитет, у тому числі й батьківський, формується й існує для 

дитини поза її суб'єктивною волею. Він є незалежною від інтелектуальних 

процесів, часто неусвідомленою оцінкою своїх батьків. Психологічний 

механізм цієї оцінки є дуже складним, підвладним багатьом чинникам. 

Спрощено його можна уявити як процес усвідомлення дитиною значущості 

батьків у її житті, їхньої високої людської, іноді ділової репутації, життєвої 

надійності, доброти, готовності завжди й у всьому бути поруч. Щоб не 

думали і не стверджували на цю тему батьки, про їх авторитетність в очах 

дитини можна судити на підставі її ставлення до батьківських слів, 

поведінки, вчинків. Справжнього авторитету неможливо підмінити нічим, 

хоч нерідко педагогічно неграмотні, морально нерозвинені, байдужі до своїх 

дітей батьки нав'язують форми взаємодії, які свідчать про імітацію, підміну 



авторитету. Найпоширенішими, за спостереженнями А. Макаренка, є такі 

типи підміни батьківського авторитету: 

— авторитет придушення. Основою його є боязнь дитини своїх батьків, 

причиною якої є покарання за будь-яку провину, що сковує, паралізує її 

волю, породжує невпевненість, занижує самооцінку. Цей вид батьківського 

псевдоавторитету А. Макаренко вважав найнебезпечнішим; 

— авторитет відстані. Сутністю його є намагання батьків бути якомога 

далі від дітей, менше спілкуватися з ними, уникати виявів ніжності, любові, 

уваги. Головне для них — зовнішні вияви поваги з боку дітей (звертання до 

батьків на “Ви”, тон розмови тощо); 

— авторитет чванства. Намагаючись компенсувати відсутність 

справжнього авторитету, батьки постійно хизуються перед дітьми своїми 

“заслугами”, розраховуючи на їх повагу до себе. Будучи переконаними у 

своїй правоті, вони не припускають, що їхні рішення та оцінки можуть бути 

піддані сумніву, обговоренню. Традиційним для них є твердження: «Я краще 

знаю, що тобі потрібно!»; 

— авторитет педантизму. Основою його є тотальний контроль за 

поведінкою дітей, організація їх на педантичне виконання всіх вимог і 

обов'язків, суворе дотримання режиму;Свої розпорядження вони віддають 

холодним тоном, і раз воно віддано, то негайно стає законом. Такі батьки 

більше всього бояться, як би діти не подумали, що тато помилився. 

— авторитет резонерства (франц. raisonneur — людина, яка повчає). 

Схильні до резонерства батьки постійно повчають своїх дітей, перетворюючи 

спілкування з ними на тривалі й нудні нотації, що часто збуджує у дітей 

внутрішній спротив;У цьому випадку батьки буквально заїдають дитяче 

життя нескінченними повчаннями і повчальними розмовами. 

— авторитет любові. Не маючи справжнього авторитету, батьки 

вимагають від дитини слухняності як доказу своєї любові, спекулюють на 

їхніх почуттях («Якщо любиш маму, то ...»). Самі вони теж наголошують на 

своїй любові, вимагаючи від дитини слухняності («Якщо хочеш, щоб я тебе 

любила, то ...»); Ніжні слова, нескінченні цілування, ласки, визнання 

сиплються на дітей у зовсім надлишковій кількості. Якщо дитина не 

слухається, у нього негайно запитують: «Значить, ти тата не любиш?» 



— авторитет підкупу. Вимагаючи бажаної поведінки дитини, батьки 

обіцяють їй за те різноманітні матеріальні блага, поступки тощо. Така 

практика є особливо цинічною, аморальною; 

— авторитет доброти. Такій моделі взаємодії властиві намагання 

батьків наголошувати на своєму винятково доброму ставленні до дитини, у 

всьому потакати їй, що породжує відчуття вседозволеності. Як правило, так 

діє один із дорослих, намагаючись вигідно постати в очах дитини, на відміну 

від іншого; 

— авторитет дружби. Рівноправне спілкування, своєрідне панібратство, 

часто породжує грубощі в спілкуванні, зневажливе ставлення дітей до 

батьків, а також інших дорослих. Усе це не має нічого спільного із щирим 

ставленням, справжньою дружбою, взаємоповагою батьків і дітей.Батько і 

син, мати і дочка можуть бути друзями і повинні бути друзями, але все-таки 

батьки залишаються старшими членами сімейного колективу, і діти все ж 

залишаються вихованцями. Якщо дружба досягне крайніх меж, виховання 

припиняється, або починається протилежний процес: діти починають 

виховувати батьків. 

   Батьки, які по-справжньому люблять дітей, усвідомлюють свою 

місію, намагаються здобути визнання в очах дитини своєю мудрістю, 

людськими чеснотами, зацікавленим, добрим, обґрунтовано вимогливим 

ставленням до неї, до себе, інших людей. Важливо, щоб дитина, 

спостерігаючи за своїми батьками, сама високо оцінила їх, виявила 

прагнення бути подібною на них. 

Під авторитетом слід розуміти глибоку повагу дітьми батьків, 

добровільне і свідоме виконання їх вимог, прагнення наслідувати їх у всьому 

і прислухатися до їхніх порад. На авторитеті заснована вся сила 

педагогічного впливу батьків на дітей. Але він не дається від природи, не 

створюється штучно, не завойовується страхом, погрозами, а виростає з 

любові і прихильності до батьків. З розвитком свідомості авторитет 

закріплюється або поступово знижується і відображається у поведінці дітей. 

Виховна сила особистого прикладу батьків обумовлена психологічними 

особливостями дітей дошкільного віку: подражательностью і 

конкретністю мислення. Діти несвідомо схильні наслідувати і хорошому, і 

поганого, більше наслідувати приклади, ніж моралей. Тому так важливий 

вимогливий контроль батьків за своєю поведінкою, яка повинна служити 

дітям зразком для наслідування.  
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Позитивний вплив прикладу і авторитету батьків 

посилюється, якщо немає розбіжностей у словах і вчинках батьків, якщо 

вимоги, які пред'являються до дітей, єдині, постійні і послідовні. Тільки 

дружні і узгоджені дії дають необхідний педагогічний ефект. Важливим у 

створенні авторитету є також шанобливе ставлення батьків до оточуючих 

людей, прояв до них уваги, потреба надавати допомогу.  

Авторитет батьків багато в чому залежить і від ставлення до дітей, від 

інтересу до їхнього життя, до їх маленьким справах, радощів і смуток. Діти 

поважають тих батьків, які завжди готові їх вислухати і зрозуміти, прийти на 

допомогу, які розумно поєднують вимогливість із заохоченням, справедливо 

оцінюють їхні вчинки, вміють своєчасно врахувати бажання і інтереси, 

налагодити спілкування, сприяють зміцненню дружніх відносин. Дітям 

потрібна розумна і вимогливабатьківська любов.  

Авторитет батьків підтримується їхнім педагогічним тактом.  

Педагогічний такт - це добре розвинене почуття міри в поводженні з 

дітьми. Він виражається в умінні знайти найбільш близький шлях до почуттів 

і свідомості дітей, вибрати ефективні виховні заходи впливу на їх особу, 

враховуючи вікові та індивідуальні особливості, конкретні умови і 

обставини. Він передбачає дотримання рівноваги в любові і 

строгості, знання дійсних мотивів вчинків дітей, вірне співвідношення 

вимогливості з повагою до гідності особистості дитини.  

Знання особливостей дітей дозволяє батькам навчитися правильно 

поводитися з ними, підвищує відповідальність за їхнє виховання і забезпечує 

єдність і послідовність у вимогах до дітей з боку всіх членів родини.  

       Спеціальні педагогічні знання допомагають розвивати дитячу 

допитливість, спостережливість, найпростіші форми логічного мислення, 

керувати грою і працею, розбиратися в причинах дитячих вчинків.  

Поінформованість про фізіологічні і психологічні особливості дітей раннього 

віку допомагає їм не тільки дбати про охорону здоров'я дитини, але й 

цілеспрямовано розвивати руху, культурно-гігієнічні навички, мова, 

діяльність спілкування. 
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ЛЕКЦІЯ 5 

ТЕМА: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 

П л а н: 

1. Соціальна сутність особистості. 

2. Поняття розвитку і формування особистості. 

3. Природний і суспільний фактори розвитку, їх взаємозв’язок і 

взаємообумовленість. 

4. Основні види діяльності дітей, її розвиваючи можливості. 

5. Вікові етапи, їх характеристика. 

Розглядаючи в попередній лекції предмет і завдання педагогіки, ми 

встановили, що виховання являє собою процес цілеспрямованих впливів на 

особистість, яка розвивається. Але розвиток особистості як природний 

процес відбувається не тільки під дією виховання. 

Вчителю важливо знати, які ж фактори, крім виховання, впливають на 

розвиток особистості, яка роль кожного з них в цьому процесі, як змінюється 

дитина з віком в своєму розвитку, як ці зміни і індивідуальні особливості 

врахувати, організовуючи систему впливів на учня з метою формування його 

особистості. 

Відповіді на ці запитання викладаються в даній лекції. 

1. Соціальна суть особистості 

Оскільки кожен учень потрапляє під суть понять людина, особистість, 

розвиток, спробуємо в широкому плані розкрити зміст цих загальних понять. 

Поняття особистості відноситься тільки до людини. Людина з’являється на 

світ як біологічна істота – представник вищого виду тваринного царства 

класу ссавців ряду приматів. Людина – це жива істота, в якій поєднуються: 

фізичне і духовне, біологічне і соціальне, спадкове і набуте.  

Людина – жива істота, яка володіє: 

- специфічною тілесною організацією та прямоходінням; 

- даром мислення та мови, які обум-ть її здатність пізнавати як зовн-ній так і 

внут-ній світ; 

- здатність до праці. 



- Психіка людини – 2 системи: свідомість (відрізняє людину від тварин, 

відображаючи оточую-й світ в її мозку, складає основу того, що робить її 

особистістю) + емоції (роблять її індивідуальністю).  

Індивід (від лат. "неподільне") – людина, як цілісна істота, неповторний 

представник роду з її особливими психофізіологічними властивостями. 

Індивідуальність (якісна х-ка (яскрава, творча, неповторна) – 

своєрідність, оригінальність, неповторність психіки індивіда, це те, чим одна 

людина відрізняється від іншої: риси характеру, темперамент, емоційна, 

вольова та інтелектуальна сфери, інтереси, потреби, здібності.  

Особистість – це не просто людина, а представник, продукт, суб’єкт 

певного соціального середовища, суспільства. 

Особистість – це єдність біосоціального. Педагогічна наука розглядає 

особистість як єдине ціле, в якому біологічне невіддільне від соціального, але 

вирішальну роль відіграє соціальне. 

Згадаємо Ольгу Скороходову, наукового співробітника АПН, автора 

ряду наукових і літературних творів, які були створені нею не дивлячись на 

повну відсутність зору і слуху. В п’ятирічному віці вона захворіла менінгітом 

і втратила слух і зір. Під керівництвом професора Соколянського в Харкові у 

неї було відновлено мовлення, і, користуючись спеціальною методикою 

(пальцовий алфавіт), вона закінчила середню школу, університет, захистила 

дисертацію на тему: „Як я сприймаю навколишній світ”. 

Таким чином, біологічні особливості є очевидними, від них, як кажуть, 

нікуди не дітись, але вирішальну роль відіграє соціальне життя, яке визначає 

весь склад особистості і надає їй сили для перетворення своїх фізичних 

недоліків, особливостей характеру. 

Властивість бути особистістю пов’язана не з фізичним буттям людини, 

а з її суспільними якостями. 

Щоб стати особистістю: 

- потрібно досягти відпов-го психол-го роз-ку; 

- вміти сприймати себе як єдине ціле, що відріз-ся від інших людей; 

- здатність усвідомлювати і обдумувати свої вчинки, відповідати за них. 

Поняття особистість характеризує суспільну сутність людей.  

Особистістю не народжуються, особистістю стають.  



Коли людина стає особистістю? Відповісти на це питання однозначно не 

можливо. За визначенням психолога С.Л.Рубінштейна особистість хар-ся 

таким рівнем психічного розвитку, який дозволяє свідомо керувати своєю 

поведінкою і діяльністю. Така здатність обмірковувати свої вчинки і нести 

відповідальність за них, здатність до автономної діяльності є суттєвою 

ознакою особистості. 

Особистість (діяльнісна х-ка (сильна, незалежна, енергійна…)– людина, 

соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно 

значущого та індивідуально неповторного. Це конкретна людина, сутність 

якої визначається як сукупність суспільних відносин.  

Ознаки особистості: самосвідомість; активність; наявність "Я-образу"; 

направленість (стійка система мотивів, потреб, інтересів, ідеалів, 

переконань); здібності; характер (стійкі індивідуальні властивості людини, 

що проявляються в її поведінці, вчинках, емоційних реакціях).  

2. Поняття розвитку і формування особистості 

Становлення людини як соціальної істоти, набуття сукупності стійких 

властивостей і якостей, яке відбувається в результаті розвитку і виховання, 

прийнято називати формуванням особистості. В словнику Ушакова ми 

читаємо: формувати значить надавати форму чому-небудь... стійкість, 

закінченість, певний тип. 

Термін «формування особистості» ввів в педагогічну практику 

А.С.Макаренко. На його думку, формування особистості – це набуття нею в 

цілому або окремими сторонами певної закінченості; це розвиток під дією 

виховних впливів. 

Формування особистості – складова більш широкого поняття – 

розвиток. Можна говорити про розвиток в філософському плані і в 

педагогічному. 

Розвиток в філософському аспекті – загальна властивість, характерна 

природі і суспільству в цілому і кожній особистості окремо. Під розвитком 

розуміється зміна, для якої характерний перехід із одного стану в якісно 

інший, більш досконалий. Отже, розвиток характеризується творенням, 

рухом вперед. Він протилежний розпаду, регресу. Розвиток особистості 

відповідає загальним законам розвитку. Під впливом праці в процесі 

взаємодії з природою відбувається рівнобічний розвиток людини, 

формується його свідомість, розвиваються пізнавальні сили. Найбільш 



інтенсивно це відбувається в період дитинства. Дитинство характеризується 

особливо швидким ростом і рівнобічним розвитком людини.  

Ріст і розвиток поняття різні, хоча і тісно пов’язані. Під словом ріст 

ми розуміємо кількісні зміни (збільшення тіла, його внутрішніх і зовнішніх 

органів) в результаті додавання клітин. Розвиток включає в себе ріст, але 

головним для нього є якісні зміни.  

В педагогічному плані найбільш повним визначенням розвитку може 

служити визначення, дане Сєченовим, який писав, що розвиток – це перехід в 

поведінці особистості від поведінки, обумовленої почуттєвим сприйняттям 

зовнішнього середовища, до поведінки, обумовленої думкою, моральними 

установками.  

Отже: індивідуальним розвитком людини є кількісні і якісні зміни в 

організмі, що проходять протягом всього життя людини як соціальної істоти. 

3. Природний і суспільний фактори розвитку, їх взаємозв’язок і 

взаємообумовленість 

В основі життєвих спостережень, не кажучи про наукові дослідження, 

роль спадковості в розвитку і формуванні особистості встановлена. Питання 

тільки в тому, наскільки це значимо, в якій мірі нею визначається рівень, 

різнобічність розвитку кожної особистості. 

Беззаперечно, що спадково передаються:  

- по-перше, зовнішність, особливості конституції тіла, колір волосся, 

розріз очей і т.п.;  

- по-друге, з’ясовано, що спадково передається склад крові, рухливість 

нервових процесів, які відбиваються на темпераменті, характері, який 

формується;  

- по-третє, діти успадковують задатки як передумови здібностей. 

Це складний біологічний процес, який має багато сторін, але для 

розгляду нашої проблеми він прийнятний. Перші два напрямки для 

формування особистості принципово малозначущі. Вони природні, їх 

неможливо змінити. В педагогічному плані більш значущій третій напрям. 

Якщо дитина від народження володіє багатим спадковим фондом, то його 

треба розвивати, направляти. Фонд людських задатків складає потенційні 

можливості особистості. 

В природному фонді людини ми завжди розрізняємо  



Загальнолюдські  задатки. індивідуальні  задатки. 

високорозвинений мозок, 

найдосконаліша природна система, 

найтонша структура і надзвичайна 

пластичність кори великих півкуль, 

великий безумовних рефлексів, тип 

нервової діяльності – взагалі все те, 

що є результатом довготривалого 

біологічного і історичного розвитку 

людства. 

добрий музичний слух, голосові дані, 

здібності до поетичної творчості, 

феноменальну пам’ять, математичні 

задатки, особливі фізичні властивості 

(зріст, сила), спостережливість, 

диференціювання світла і ін. 

Народжує людину природа, а формує, розвиває суспільство. 

Природний фонд – це будівельний матеріал, який реалізується лише завдяки 

середовищу і вихованню. 

Таким чином, фактор спадковості має велике значення в розвитку і 

формуванні особистості, але не самовладне, це тільки можливості людини, 

що реалізуються в процесі соціальної життєдіяльності. 

Другий фактор – це соціальне середовище, в якому розвивається 

дитина, школяр, в подальшому – доросла людина.  

Середовище – це сукупність соціально-історичних умов, в яких живе і 

розвивається особистість. В поняття середовища входять географічні і 

кліматичні умови; суспільний устрій, культурний зміст життя і інші фактори, 

що в сукупності утворюють систему зовнішніх явищ, які впливають на 

розвиток особистості. Середовище здійснює різний комплекс різноманітних 

впливів на людину: матеріальних і духовних, організованих і стихійних. 

Велике значення має безпосередньо середовище як один із елементів 

соціального оточення людини.  

Безпосереднє середовище – це матеріальні умови життя дитини. 

обстановка в якій вона живе, люди, з якими вона спілкується. Звичайно, 

найголовнішим елементом безпосереднього навколишнього середовища є 

люди: батьки, вчителі, друзі, сім’я, товариші в школі і вдома, сестри, брати. З 

цими оточуючими людьми у дитини складаються різноманітні стосунки, які в 

її розвитку і відіграють вирішальну роль. Але дуже важливо мати на увазі 

наступне: середовище впливає не механічно, зовнішньо. При пасивному, 

бездіяльному перебуванні людини в ньому воно нейтральне як фактор 

розвитку. В формуванні особистості дитини середовище тим сильніше 

впливає, чим повніше торкає потреби самої дитини. Вплив середовища 



детермінується (опосередковується) прагненнями, бажанням особистості. 

Недооцінка цього веде до формалізму в виховній роботі. Необхідно вивчати 

особистість дитини, виявляти потреби і тільки в залежності від 

використовувати той чи інший виховний вплив. 

Третім фактором розвитку в формуванні особистості є виховання. 

У вітчизняній педагогіці воно визначається як ведучий, вирішальний фактор. 

Які ж засади існують щодо цього? 

По-перше, вже висловлювалось положення, що спадкові передумови 

почнуть розвиватися, якщо вони будуть організовані і напрямлені. А це є ні 

що інше як виховання. Більш того, як показує практика, при слабко 

виражених потенційних можливостях досягається високий рівень розвитку, 

якщо відповідним чином організувати виховання, залучаючи дітей до 

активної діяльності. Через виховання можливо подолати навіть деякі 

патології. Наприклад, дітей, які мають фізичні недоліки, успішно навчають за 

спеціальними методиками і отримують успішні результати.  

По-друге, виховання відбирає з оточуючих умов той матеріал, який є 

необхідним для розвитку особистості, нейтралізує умови, які негативно 

впливають на особистість. 

По-третє, як було вже сказано виховання може змінювати вплив 

середовища, тому що виховання може створювати і змінювати ставлення 

дитини до навколишнього середовища, людей, речей, умов життя і 

діяльності. 

По-четверте, тільки через виховання формуються в основному 

соціальні, світоглядні, моральні якості особистості. Багато суто 

індивідуальних інтелектуальних, художніх, творчих особливостей 

особистості проявляються, розвиваються і удосконалюються в конкретній 

виховній діяльності. Видатні вчені, музиканти, художники, спортсмени 

виховуються в певній школі, у конкретних педагогів, тренерів, наставників. 

В цих чотирьох аспектах ми дали обґрунтування, які дозволяють 

стверджувати про вирішальну роль виховання як соціального фактора 

розвитку і формування особистості. 

Всі фактори розвитку: і біологічні, і соціальні знаходяться в певній 

взаємозалежності і взаємообумовленості. Ігнорувати будь-який з них не 

можна, хоча сила, ступінь прояву кожного з них різноманітна. 

 



Теорії розвитку особистості: 

а)соціалогізаторська: стверджує, що основним фактором розвитку 

особистості є її соціальне оточення; 

б)біологізаторська: основним фактором є спадковість; 

в)теорія конвергенції: вирішальними є і соціальний, і біологічний 

фактори, але з перевагою останнього; 

г)теорія біхевіоризму: поведінка людина – це реакція на зовнішні 

подразники, стимули, це є механічні реакції, що виключають участь 

свідомості; 

д)теорія психоаналізу (фрейдизму): в основі поведінки людини лежать 

несвідомі потяги та інстинкти. 

Сучасна психолого-педагогічна наука стверджує, що розвиток 

особистості обумовлений єдністю спадковості, середовища і виховання. 

Преформізм-філософська течія (преформізм – з лат. – наперед утворюю 

позицію) виходить з того, що людина формується за якоюсь початково 

закладеною в ній програмою. Преформісти вважають, що в зародку людини є 

всі якості майбутньої особистості. А розвиток – це лише кількісні зміни цих 

якостей. Соціальні умови і виховання ігноруються. 

Біхевіоризм (з англ. – поведінка) теж обстоюють біологічну сторону 

розвитку і поведінки людини. Родоначальник цього напрямку, 

американський психолог Торндайк (1864-1949), вважав, що всі якості 

особистості, в тому числі свідомість і розумові здібності, визначаються 

виключно спадковістю. «Розумові здібності людини даються їй природою, – 

писав він, – так як очі, зуби, пальці « і далі «Те, чим стає людина, дякуючи 

вихованню, залежить від того, чим вона є за природою». 

На противагу біологізаторській інша концепція, соціологізаторська, 

стверджує, що розвиток особистості відбувається цілком під дією зовнішніх 

умов життя людини, оточуючого її середовища, тобто абсолютизується 

середовище і заперечується роль спадковості. Соціологізатори зводять 

розвиток до простої пристосованості особистості до соціального середовища, 

подібно до того, як тварина пристосовується до середовища біологічного. 

Особистість розглядається як пасивний об’єкт впливу природних факторів, 

що приречуться на пасивне існування, яке визначається соціальними 

умовами. 



4. Основні види діяльності дітей, її розвиваючі можливості. 

                 Основою розвитку особистості є діяльність. Поза діяльністю немає 

розвитку. Ця педагогічна закономірність знаходить підтвердження в відомих 

словах К.Маркса про те, що людина, змінюючи «зовнішню природу» змінює 

«свою власну природу». Нагадаємо, що індивідуальні задатки, які дитина 

отримує у спадок як «природний фонд», як «будівельний матеріал», можуть 

перетворитися у здібності тільки в процесі діяльності. Будь-який вид 

діяльності вміщує в собі багато сторін, які мають розвиваюче значення. В 

активній різносторонній діяльності щоденно тренуються всі сили людини, 

накопичується позитивний досвід життя і поведінки. Підростаюча людина 

глибше, повніше пізнає світ. З іншої сторони, своєю діяльністю вона сама 

впливає на оточуюче: проявляє своє ставлення до людей, предметів, явищ, і 

це відображається на її розвитку. 

Тому для успішного розвитку особистості дитини необхідна розумна 

організація її діяльності, правильний вибір її видів і форм, здійснення 

систематичного контролю за її ходом і результатами. 

Традиційно вітчизняна психолого-педагогічна наука розділяє 

діяльність дітей шкільного віку на наступні основні види: гра, навчання, 

трудова діяльність, читання, художня, спортивна, суспільна діяльність. 

Гра для дитини є своєрідною шкалою розвитку всіх задатків. В іграх 

силою свого уявлення дитина перетворює один предмет в інший, потрібний 

для здійснення задуму. Перевернутий стілець може бути і вагоном, і човном, 

і барикадою. Творчі ігри для дошкільника – невичерпне джерело пізнання 

світу; в них він може бути і полярником, і революціонером, і вчителем, і 

лікарем, і, виконуючи ці ролі, він відображає побачене, почуте про них, а від 

товаришів про ігри дізнається багато нового. 

У грі дитина оволодіває способами дії. Він «лікує», «навчає», «веде 

бій», «будує»; і це його наближення до раціональних способів дії, основане 

на спостереженнях життя, вносить неоціненний вклад в його розвиток. 

В іграх колективних, звичайно, є правила, і це розвиває волю дитини: 

вона діє згідно поставлених завдань, стикається з труднощами, долає їх. 

Мотив «хочу» замінюється мотивом «треба». 

Роль гри трохи зменшується з віком, але протягом всього періоду 

шкільного навчання багато ігор не втрачає свого виховного і розвиваючого 

значення. Всю різноманітність ігор прийнято ділити на наступні види: 



предметні, рольові, сюжетні, рухливі, спортивні, військово-спортивні, 

дидактичні. 

Вчителі і батьки повинні керувати іграми дітей, надаючи їм, однак, 

максимальну свободу в різноманітних ігрових ситуаціях, підбирати ігри 

згідно віку дітей, створювати відповідні умови, попереджувати і усувати 

можливі конфлікти, самі брати участь в іграх. 

Навчання – ведучий вид діяльності, в процесі якого здійснюється 

розвиток школярів, формування їх особистостей. Перехід від вивчення 

конкретних фактів і явищ до узагальнень і абстракцій, від формування 

поняття до пізнання закономірностей збагачує мислення учня, розвиває його 

творчі здібності, навчає вмінню самостійно здобувати і застосовувати знання. 

Різноманітність колективних відносин, в яких знаходяться учні протягом 

всього часу їх перебування в школі, сприяють формуванню в них навичок 

суспільної поведінки і готують до роботи в виробничих колективах по 

закінченню школи. 

Основним змістом навчальної діяльності учнів є засвоєння основ наук, 

відповідних умінь і навичок, формування наукового світосприйняття і 

формування моральних якостей, оволодіння вміннями виконання розумових 

операцій (аналізу і синтезу, диференціації і узагальнення, конкретизації і 

абстрагування), управління психічними процесами (пам’яттю, мисленням, 

увагою, уявленням), планування і облік своє роботи і ін. 

Організаційні форми навчання школярів: урок, виконання домашніх 

завдань, індивідуальні додаткові заняття, позакласні заходи пізнавального 

характеру. 

Видатний психолог Л.С.Виготський звернув увагу на необхідність так 

організувати і впроваджувати навчальний процес, щоб навчання йшло 

попереду розвитку, прокладало йому дорогу, вело за собою. Він вказував на 

два рівні розумового розвитку дитини, на два ступені його готовності до 

самостійного виконання певного завдання. Якщо школяр самостійно його 

виконує, то вчителю не слід давати аналогічні завдання, бо вони не зможуть 

підвищити рівень його розвитку, а служать тільки тренуванням для 

закріплення досягнутого – це зона актуального розвитку. Якщо ж учень для 

виконання завдання, запропонованого сьогодні, ще потребує незначної 

допомоги вчителя, але завтра зможе його виконати самостійно, то це 

характеризує рівень розвитку дуже близький до завершеності. Виготський 

назвав його „зоною найближчого розвитку” і підкреслив необхідність 



орієнтування на нього в навчанні, бо тільки тоді навчання буде стимулювати 

розумовий розвиток учнів, вести його за собою, а не обмежуватися 

закріпленням вже досягнутого. 

Неможливо переоцінити значення трудової діяльності для формування 

особистості. В труді проявляється різностороння активність школяра: 

неминуча напруга його духовних сил (спостережливості, уваги, мислення, 

творчої уяви, волі), розвиваються моральні якості особистості (колективізм, 

старанність і ін.). При правильній організації трудової діяльності працюючий 

школяр отримує естетичну насолоду, а багато видів праці сприяють 

фізичному розвитку. Основні види трудової діяльності школярів: 

самообслуговування, шефська робота, продуктивна робота. Для того, щоб 

трудова діяльність дітей найбільш результативно вирішувала задачу 

формування різнобічно розвинутої особистості, необхідно дотримуватись 

певних педагогічних вимог. Ними можуть бути: з’єднання навчання з 

продуктивною працею; систематичний характер і послідовність трудової 

діяльності учнів; суспільна значимість праці і її усвідомлення учнями; 

формування в процесі праці колективних відносин, взаємної 

відповідальності, співробітництва, взаємодопомоги; розвиток сил і 

здібностей дітей, їх самостійності і ініціативи; доступність і посильність 

праці для учнів; облік їх вікових особливостей, інтересів і нахилів. 

Всебічний розвиток особистості також нерозривно пов’язаний з 

художньою, спортивною, суспільною діяльністю.  

Художня діяльність школярів (в процесі навчання в гуртках: 

літературних, художньої самодіяльності і ін.) знайомить їх з прекрасним в 

житті, музиці, літературі, впливає на емоції, розвиває творчі і художні 

природні задатки.  

В процесі спортивної діяльності: перебігає фізичний розвиток дітей, 

зміцнюється їх воля, виробляється характер, вміння долати перешкоди, 

форсується колективні якості. 

Велике місце в житті дітей займає читання з власної ініціативи 

політичної, науково-популярної, художньої літератури, додатково до 

виконання шкільного домашнього завдання. Газети, журнали, книги не 

тільки розширюють кругозір, збуджують, розвивають і задовольняють 

пізнавальні потреби і інтереси, але і є могутнім засобом розумового розвитку. 

Добра книга навчає жити, виховує кращі людські почуття. Читання багато в 

чому допомагає молоді у виборі професії. 



Однак, турбуючись про всебічне формування особистості, не можна 

забувати і про розвиток природних задатків, нахилів, інтересів школярів. Так 

в житті однієї дитини ті чи інші передумови обумовлюють велику увагу до 

таких видів діяльності, як спів або малювання, або моделювання і т.п., в 

житті других – до інших. Таким чином, в організації діяльності школярів 

велике значення має врахування не тільки їх віку і рівня розвитку, а й 

індивідуальних особливостей. Немає іншого шляху формування талантів і 

розвитку здібностей, як тільки шлях цілеспрямовано організованої 

діяльності. 

Неправомірно уявляти розвиток особистості як односторонній процес, який 

іде від вихователя і його діяльності. Процес розвитку носить двоякий 

характер. З однієї сторони вихователь, педагог, а з іншої сторони учень, 

вихованець, від активності якого залежить успіх розвитку.  

Основою розвитку і формування особистості є не тільки залучення до участі 

в процесі діяльності, але і той чи інший рівень її активності. Це теоретичне 

положення лежить в основі розуміння джерела розвитку особистості в 

цілому, а також конкретного учня.  

Для більш переконливого пояснення зупинимось на генезисі дитячої 

активності. З моменту народження дитина проявляє рухову активність. Яке 

важливе значення вона має для цілісного формування новонародженого – не 

має потреби пояснювати. Скоро починають проявлятися ознаки емоційної 

активності, які через спілкування і пестощі батьків стають більш 

різноманітними. Рухова і емоційна активність дає якісний поштовх до 

розвитку перших ознак інтелектуальної, пізнавальної активності. 

Найчастіше вона проявляється в перші роки життя дитини в емоціях, рухах. 

Впізнавши ближнього, улюблений предмет, дитина рухається в напрямку до 

об’єкта. Потім, вже в процесі оволодіння мовленням, пізнавальна активність 

проявляється і розвивається в безкінечних питаннях „чому?”. З часом дитина 

привчається обслуговувати себе, залучається до побутової роботи, в школі до 

суспільно корисної роботи, відвідує заняття трудового навчання, бере участь 

у виробничій роботі. Під час участі в кожному з них розвивається трудова 

активність. В процесі участі у суспільній діяльності розвивається суспільна 

активність. Як бачимо розвиток активності здійснюється у різних видах 

діяльності. Чим вище ступінь її розвитку, тим більше передумов, що вона 

стане якістю особистості школяра. 

 Пізнавальна активність забезпечує інтелектуальний розвиток дитини. 

Трудова активність практично і психологічно готує школяра до участі в 



труді. Не важко помітити, що в основі активності в області спілкування, 

пізнання і труда лежить одна і та ж психологічна природа – потреба і 

готовність до суспільної, пізнавальної і трудової діяльності, а це утворює 

систему ставлень людини до самої себе, до природи і суспільства, створює 

потенціал для її подальшого розвитку. Існують і інші класифікації ступенів 

активності, наприклад, за ступенем самостійності: наслідувальна – 

імпульсивна, репродуктивна, творча активність. 

5. Вікові етапи в розвитку особистості, їх характеристика 

 Вік – конкретний, відносно обмежений в часі ступінь психічного 

розвитку індивіда і його розвитку як особистості, що характеризується 

сукупністю об’єктивно існуючих фізіологічних, психологічних і соціальних 

змін (Психологічний словник. - М., 1983). 

 Вперше спробував дати вікову періодизацію Аристотель: від 7 років 

до статевої зрілості, до 21 року, причому кожному періоду відповідає 

особливий стан душі (рослинний, тваринний, розумний). 

 Я.А.Коменський не тільки запропонував свою періодизацію, але і 

підмітив особливості розвитку на кожному її етапі. В дитинстві (до 6 років) 

відбувається розвиток зовнішніх чуттів (органів чуттів); в отроцтві (6-12 

років) розвиваються внутрішні чуття (уява, пам’ять, тобто психічні процеси); 

в юності (12-18 років) розвивається мислення і здібність до суджень; в період 

змужнілості (18-24 роки) розвивається воля. Для кожного із цих вікових 

періодів  він намічає особливий ступінь виникнення: материнську школу, 

школу рідної мови, латинську школу і гімназію, академію. Для кожного 

ступеня Я.А.Коменський розробив зміст освіти. Як бачимо, його підхід 

повністю відповідає його розумінню ідеї  природорозуміння. 

 Ж.Ж.Русо запропонував свою періодизацію: до 2 років відбувається 

фізичний розвиток, отже, необхідне фізичне виховання за принципом 

„природних наслідків” (привчати до холоду, голоду, спраги та ін.); період від 

2 до 12 років він характеризує як „сон розуму”, розвиваються лише органи 

зовнішніх чуттів, тому продовжуючи фізичне виховання, необхідно ввести 

трудове за принципом „дисципліни природних наслідків” (вимірюйте, 

рахуйте, зважуйте ...); в 12-15 років розвиваються психічні процеси, отже, 

необхідне розумове виховання поряд з трудовим; в період „бурь і 

пристрастей” (15-18 років) слід займатися моральним і статевим вихованням. 

Зрозуміло, що Ж.Ж.Русо явно перебільшує роль біологічного фактору, а 

також намагається «приписати» кожному з етапів свій вид виховання. 



 К.Д.Ушинський виділив три головних періоди: від 3 до 6 або 7 років – 

власне дитинство або дошкільний період; від 6 або7 років до14 або 15 років – 

отроцтво або навчальний період; від 16 до 22-23 років – юність. Кожен з цих 

періодів він характеризував з точки зору розвитку механічної пам’яті, уяви і 

розуму. Так, «період отроцтва дитини ... можна назвати періодом 

найсильнішої роботи механічної пам’яті»; «у становленні уяви жоден період 

не є таким важливим, як період юності»; «свідомість розділена між людьми 

рівномірно ... різниця полягає не в самому розумі чи свідомості, а в кількості, 

в якості і в переробці фактів над якими працює свідомість» (Ушинський К.Д. 

Вибрані педагогічні твори.: В 2 т., М., 1974, т.1). 

 В сучасній віковій психології і в педагогіці прийнята наступна вікова 

періодизація:  

- період новонародженого віку (від народження до 1 року), переддошкільне 

дитинство (1-3 роки), дошкільне дитинство (3-6 років); молодший шкільний 

вік (6-10 років); підлітковий вік (10-15 років); юність (І період – 15-17 років; 

ІІ період – 17-21 рік) (Див. Російська педагогічна енциклопедія в 2 т., т.1, М., 

1993). 

 На основі багаторічних спостережень і експериментів відомим 

вітчизняним психологом Д.Б.Ельконіним запропонована наступна 

характеристика вікових періодів. 

 Вік новонародженого. Безпосереднє емоційне спілкування є ведучим 

видом діяльності в цей період. Всередині і на її фоні формуються 

орієнтаційні і сенсомотороманіпулятивні дії, тобто дії, що супроводжуються і 

деякою мірою регулюються зоровими, слуховими, м’язо-руховими та іншими 

відчуттями і сприйняттями. 

 Раннє дитинство. Ведучою є предметно-орудійна діяльність, в процесі 

якої оволодіває суспільно виробленими способами дій і предметами. 

 Дошкільний вік. Ведуча діяльність – рольова гра, в процесі якої дитина 

оволодіває «фундаментальними знаннями людської діяльності». Тут же 

формується прагнення до суспільно-важливої і оцінюючої діяльності, тобто 

до навчання, праці. 

 Молодший шкільний вік. Ведуча діяльність – навчання, в процесі якого 

засвоюються знання, опосередковуються стосунки дитини з оточуючими 

дорослими, включаючи членів сім’ї. 



 Середній і старший шкільний вік. Ведуча діяльність – «діяльність 

спілкування», яка заключається в побудові стосунків з товаришами і 

дорослими на основі певних морально-етичних норм, які опосередковують 

вчинки підлітків. 

 В запропонованій періодизації заслуговує уваги не тільки розширене 

поняття видів ведучої діяльності, але і те, що вікові періоди 

характеризуються почерговою направленістю в розвитку то на «світ речей» 

то на «світ людей». 

 Визначення кордонів вказаних періодів є умовним, вік не є незмінним 

лімітом, по-перше, тому, що протягом одного й того ж віку дитина зазнає 

великих змін, по-друге, тому, що всередині кожної вікової групи 

зустрічається розмаїття індивідуальностей і, як результат, конкретних умов 

виховання. 

 Крім загальновживаних вікових особливостей, існує багато 

індивідуально-психологічних особливостей темпераменту, характеру, 

здібностей. До того ж масовою є акселерація (випереджання 

середньофізичних і психофізіологічних констант дитини чи підлітка 

порівняно з оптимальними). В українському педагогічному словнику ми 

читаємо: «Акселерація – це прискорення темпів індивідуального росту і 

розвитку дітей і підлітків порівняно з попередніми поколіннями. Темп 

акселерації досягає максимуму в період статевого дозрівання». 

 Причини цього процесу не з’ясовані. Проте відомо лише одне: ще з 30-

х років ХІХ ст., коли в Європі почали займатися систематичним 

вимірюванням зросту дітей, з’ясувалося, що генерація (покоління) через 20-

25 років набуває по 2-3 см порівняно з попередньою. Наприклад, в Україні ці 

дані становлять для юнаків: у 1925 році – 167 см, в 1970 році – 175, навіть у 

повоєнному 1945 році – 170 см. 

 Існує кілька гіпотез щодо виникнення цього явища. Наведемо деякі з 

них, які, за висновками А.А.Маркосяна, становлять науковий інтерес: 

 Геліогенна теорія. Згідно з цією теорією, яку висунуто ще в 1936 році, 

акселерація зумовлена впливом сонячного випромінювання. Автор цієї теорії 

вважає, що діти в другій половині ХІХ і в ХХ ст. більше перебувають  на 

сонці, завдяки чому стимулюється їх розвиток. Однак річ у тому, що 

акселерація однаковою мірою охоплює дітей як у південних, так і у північних 

країнах; міські діти розвиваються швидше, ніж сільські, хоч останні набагато 

більше часу перебувають на сонці. 



 Теорія гетерозії. Частково ХІХ ст., а особливо ХХ ст. 

характеризуються різкими соціальними змінами, що спонукають до розлому 

соціальних, релігійних. національних і кастових кордонів. Внаслідок цього 

звичайним явищем стали міжнаціональні шлюби, усуваються перепони для 

вступу до шлюбу. Все це приводить до значних змін, і як наслідок – 

акселерація. 

 Теорія урбанізації. Друга половина ХІХ-ХХ ст. характеризуються 

значним розвитком міст і переміщенням до них сільського населення, тобто 

урбанізацією. Темп міського життя, його насиченість і своєрідність 

приводять до прискорення сексуального розвитку, до більшої 

інтелектуалізації, ніж у селі, а це, в свою чергу, прискорює ріст і визрівання 

організму. 

 Нітрітивна теорія. Вона пояснює, що акселерація є результатом 

поліпшення і вітамінізації харчування, зокрема вживання вітамінів 6В , 12В , 

фалієвої кислоти. 

 Теорія опромінювання. Згідно з цією теорією розгортання мережі 

рентгенівських пристроїв, атомна енергетика, проведення випробувань 

ядерної зброї на полігонах створюють фони опромінювання, але в таких 

дозах, які стимулюють поділ клітин. 

 Кожна з цих теорій є гіпотетичною, тобто не підтвердженою 

експериментально, і нерідко спростовується іншими. Мабуть, усі ці чинники 

мають певне значення в тих чи інших регіонах і не виявляються там, де ці 

зовнішні фактори не діють. 

 Протилежним явищем є реградація – відставання дітей від нормального 

середнього вікового стандарту зростання і фізичного розвитку. Фізіологічні 

причини цього явища криються в організмі батьків: їх пияцтві чи алкоголізмі, 

народженні дітей у більш пізньому віці, спадковій хворобі одного з батьків. 

Ці діти є відсталими не лише фізіологічно, а й в інтелектуальному 

відношенні. Ось чому біологія їх також змушує педагогіку вживати 

відповідних заходів. Для них створюються „класи вирівнювання” в 

початковій школі існують школи-інтернати для розумово відсталих дітей, які 

працюють на теоретичних основах олігофренопсихолгії і 

олігофренопедагогіки. 

 Зупинимось коротко на характеристиці шкільних років особистості.  

Молодший шкільний вік 



Анатомо-фізіологічні особливості: 

а) досить рівномірний розвиток; 

б )збільшення росту та ваги тіла; 

в) підвищення імунітету; 

г) швидкий розвиток серцевих м'язів; 

д) рухливий кістково-сполучний апарат за рахунок великої кількості 

хрящової тканини; 

ж) погана координація рухів (важко писати у межах рядка); 

з) швидка втомлюваність; 

е) частіше дихання; 

є) хороший розвиток всіх органів чуття. 

Розвиток психіки і пізнавальної діяльності: 

а) сприймання стає довільним, цілеспрямованим і категоріальним; 

б) розрізняється здатність розрізняти висоту звуків, виявляти істотні 

деталі явищ; 

в) формується логічна пам'ять; 

г) зростають продуктивність, обсяг, міцність, точність запам’ятовування 

матеріалу; 

д) розвиваються всі види уяви; 

ж) мислення стає конкретно-образним; 

з) оволодіння писемним та внутрішнім мовленням, мовчазним читанням; 

е) переважає мимовільна увага. 

Формування особистості: 

а) джерело емоцій – навчальна та ігрова діяльність; 

б) емоційна вразливість, розвиток почуттів самолюбства, диференціація 

сором’язливості; 

в) розвиток моральних почуттів, формування вольових якостей; 



г) усвідомлення обов’язків; 

д) наслідування, підвищена навігація; 

ж) починає формуватися громадська думка, провідний вид діяльності – 

навчання. 

Висновок: 

        Таким чином, основними факторами розвитку особистості є спадковість, 

середовище, виховання особистості. Але ні сила впливу, ні мінливість цих 

факторів, ні їх найтісніша взаємодія і взаємообумовленість, ні їх єдність не 

забезпечують розвитку і формування без її активної діяльності. Їх вплив 

реалізується лише в процесі діяльності самої особистості – це найголовніша 

умова, яка визначає розвиток особистості, тобто людини як члена 

суспільства. 

        Під віковими особливостями розуміють найбільш типові, найбільш 

характерні особливості дітей того чи іншого віку. Вони проявляються в 

анатомо-фізіологічній перебудові організму; типологічних особливостях; в 

провідному виді діяльності, в які відбувається розвиток. Враховувати ці 

вікові особливості в педагогічному процесі значить відбирати відповідний 

зміст навчання і виховання; використовувати відповідні форми, методи, 

засоби; створювати необхідні умови організації педагогічного процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 6 

ТЕМА: ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З СІМ’ЄЮ 

План 

1. Організація спільної діяльності сім’ї та дошкільного 

закладу. 

2. Зміст, організація й методика співпраці 

дошкільногозакладу та батьків 

3. Педагогічна культура батьків.Виховання батьків. 

4. Форми і зміст роботи дошкільного закладу з сім'єю. 

 

1.Організація спільної діяльності сім’ї та дошкільного закладу 

Процеси демократизації в системі освіти, її варіативність, інноваційні 

програми обумовили необхідність пошуку рішення проблем взаємодії 

дошкільного навчального закладу з родиною, створення умов для 

підвищення педагогічної культури батьків. 

Практики й дослідники виявили й сформулювали в цьому зв'язку 

наступні протиріччя: 

 – між правами й обов'язками батьків і невмінням ними 

користуватися;  

 – між потребою батьків на освітні послуги й відсутністю умов 

їхнього надання; між прагненням батьків до активного діяльності в 

дошкільному закладі й строго регламентованим характером діяльності 

закладу;  

 – між низьким рівнем педагогічної культури й недостатніх знань 

основ психології батьками й відсутністю систем навчання їх у 

дошкільних закладах. 

Зміцнення й розвиток тісного зв'язку й взаємодії різних соціальних 

інститутів (дитячий сад, родина, суспільство) забезпечують сприятливі умови 

життя й виховання дитини, формування основ повноцінної, гармонійної 

особистості.  

На сучасному етапі в основу спільної діяльності родини й дошкільного 

закладу закладені наступні принципи: 



 – батьки й педагоги є партнерами у вихованні й навчанні дітей; це єдине 

розуміння педагогами й батьками цілей і завдань виховання й навчання 

дітей; допомога, повага й довіра до дитини як з боку педагогів, так і з боку 

батьків;  

 – знання педагогами й батьками виховних можливостей колективу й родини, 

максимальне використання виховного потенціалу в спільній роботі з дітьми;  

 – постійний аналіз процесу взаємодії родини й дошкільного закладу, його 

проміжних і кінцевих результатів. 

Ідея взаємозв'язку суспільного й сімейного виховання, а також взаємної 

відповідальності педагогів, батьків й суспільства знайшла своє відбиття в 

ряді нормативно-правових документів, у т.ч. в «Концепції дошкільного 

виховання», «Положенні про дошкільний навальний заклад», Законі «Про 

освіту», «Концепції модернізації освіти». Так, у Законі «Про освіту» 

записано, що батьки є першими педагогами. Вони зобов'язані закласти 

основи фізичного, морального й інтелектуального розвитку особистості 

дитини в ранньому віці. 

Відповідно до цього міняється й позиція дошкільного закладу в роботі з 

родиною. Кожний дитячий садочок не тільки виховує дитину, але й 

консультує батьків з питань виховання дітей. У цьому зв'язку дошкільний 

навчальний заклад повинен визначати умови роботи з батьками, 

вдосконалювати зміст, форми й методи співробітництва садочка й родини у 

вихованні дітей з урахуванням умов, варіативних освітніх програм і запитів 

родин. Педагог дошкільної установи - не тільки вихователь дітей, але й 

партнер батьків по їхньому вихованню. 

Про необхідність створення міцного союзу школи й родини писав у 

свій час В.А. Сухомлинський: «Без виховання дітей, без активної участі 

батька й матері в житті школи, без постійного духовного спілкування 

дорослих і дітей неможлива сама родина як первинний осередок нашого 

суспільства, неможлива школа як найважливіша навчально-виховна установа 

й неможливий моральний прогрес суспільства». 

Теоретики й практики дошкільного виховання, підкреслюючи 

необхідність зв'язку дошкільного закладу з родиною й необхідність 

удосконалення форм і методів роботи з батьками, виявили специфіку цієї 

роботи і її завдання. 

Керівна й організуюча роль дитячого саду по відношенню до родини 



характеризується комплексом факторів: 

 – планомірне, активне поширення педагогічних знань серед 

батьків; практична допомога родині у вихованні дітей;  

 – організація пропаганди позитивного досвіду суспільного й 

сімейного виховання;  

 – залучення батьків у педагогічну 

діяльність;  

 – активізація їхньої педагогічної 

самоосвіти й ін.  

В.А. Сухомлинський вважав, що педагогіка повинна стати наукою для 

всіх – і для вчителів, і для батьків. Скільки-небудь успішна виховна робота 

зовсім немислима без системи педагогічної освіти, підвищення педагогічної 

культури батьків, що є важливою частиною загальної культури. 

Під педагогічною культурою батьків розуміється їх підготовленість, 

розвиток тих якостей особистості, які відбивають ступінь їхньої зрілості як 

вихователів і проявляються в процесі сімейного й суспільного виховання 

дітей. 

Провідним компонентом педагогічної культури батьків є їхня 

педагогічна підготовленість, що характеризується певною сумою психолого-

педагогічних, фізіолого-гігієнічних і правових знань, а також уміннями й 

навичками батьків, виробленими в процесі практики виховання дітей. Досить 

істотно при цьому й відношення батьків до виховання. 

Відповідальне відношення до батьківських обов’язків, бажання 

якнайкраще виховати своїх дітей – невід'ємна складова частина педагогічної 

культури батьків.  

В області дошкільної педагогіки батькам важливо: знати основні 

закономірності й особливості виховання й навчання дітей; знайомити зі 

змістом і методами виховання; опанувати методами організації дитячої 

діяльності, спілкування, спрямованими на формування соціально коштовних 

форм поводження й відносин дитини з оточуючими людьми. 

Педагогічну культуру розглядають у зв'язку із загальними соціально-

педагогічними умовами виховання, які містять у собі сукупність основних 

вимог суспільства до особистості батьків, зміст ідейних, моральних норм, що 

регулюють внутрішньо сімейні відносини, характер між особових відносин у 



родині. 

Відповідно до цього робота з батьками будується на принципах 

співробітництва. 

Ознаками такого співробітництва є: 

 – усвідомлення мети діяльності кожним учасником процесу; чіткий 

поділ і кооперація праці між його учасниками; особистий контакт між 

учасниками процесу з обміном інформацією, взаємною допомогою, 

самоконтролем; 

 – позитивні міжособистісні відносини. 

Робота з батьками – це складна й важлива частина діяльності 

педагога, що включає: підвищення рівня педагогічних знань, умінь і 

навичок батьків; допомога педагогів батькам у сімейному вихованні для 

створення необхідних умов правильного виховання дітей; взаємодія 

вихователів і батьків у процесі розвитку дітей. 

Можна виділити й основні завдання, що стоять перед дошкільним 

закладом в роботі з батьками: вивчення родин дітей; залучення батьків до 

активної участі в діяльності дошкільної установи; вивчення сімейного 

досвіду виховання й навчання дітей; освіта батьків в області педагогіки й 

дитячої психології. 

Основним протиріччям, що виникає при реалізації завдань 

співробітництва дитячого саду й родини, є недостатнє «розведення» сфер 

діяльності, та використання тільки традиційних методів і форм роботи з 

родиною, у той час як необхідно інше рішення завдань співробітництва 

вихователів і батьків. Мова йде не про повну відмову від традиційних форм 

роботи з батьками, а про адаптацію їх до сучасних умов. 

2.Зміст, організація й методика співпраці дошкільного закладу 

та батьків 

Зміст, організація й методика співпраці дошкільного закладу та 

батьків включає в себе: 

- єдність у роботі дитячого саду й родини по вихованню дітей;  

- взаємна довіра у взаєминах між педагогами й батьками, 

розуміння потреб й інтересів дитини й своїх обов'язків як вихователів;  



- зміцнення авторитету педагога в родині й батьків у дитячому 

саду;  

- установлення правильних відносин наоснові доброзичливої 

критики й самокритики;  

- взаємодопомога в спільній роботі з виховання дошкільників. 

Дитячий садок повсякденно допомагає батькам у вихованні дітей. У свою 

чергу батьки допомагають дитячому саду в різноманітній виховній і 

господарській роботі;  

- вивчення кращого досвіду сімейного виховання, пропаганду його 

серед широкого кола батьків, використання в роботі дитячого саду 

позитивних методів сімейного виховання;  

- використання різноманітних форм роботи дитячого саду з 

родиною в їхньому взаємозв'язку: знайомлення з батьками й іншими членами 

родини;  

- консультації; групові й загальні батьківські збори; конференції, 

лекторій, 

- батьківські університети, наочні форми пропаганди; 

- індивідуальні й групові форми роботи з батьками, які доповнюють 

один одного. Щоденне спілкування вихователя з батьками створює 

більші можливості для індивідуальної роботи, для зміцнення зв'язку 

між родиною й дитячим садом;  

- систематичний плановий зв'язок дитячого саду з батьками протягом 

усього року з урахуванням завдань і змісту виховної роботи з дітьми; 

- залучення активу батьків, громадськості до діяльності дошкільної 

установи, до роботи з родинами. 

На основі досліджень можна виділити спектр дій по залученню батьків 

у діяльність ДОЗ.  

Перші контакти між родинами й ДОЗ: 

- запрошення батьків з дітьми або без них відвідати установу до 

початку заняття;  

- відвідування співробітниками родин вдома;  

- подання батькам письмової інформації про установу;  



- зустріч для з'ясування умов відвідування дитиною установи;  

- складання договору.  

Подальший взаємозв'язок батьків і персоналу реалізується в процесі: 

3) щоденних безпосередніх контактів, коли батьки приводять і 

забирають дітей;  

4) неформальних бесід про дітей або запланованих зустрічей з 

батьками, щоб обговорити успіхи, незалежно від конкретних проблем;  

5) ознайомлення батьків з письмовим матеріалом про їхніх дітей;  

6) рекомендацій відвідати лікаря й т.п.;  

7) відвідувань батьків для того, щоб вони могли бачити, як 

займається їхня дитина, або знайомити з роботою установи.  

Батькам пропонується надавати допомогу ДОЗ як організаторів або 

спонсорів; вони можуть допомогти в розробці ігротеки, зборі матеріалів для 

дитячих потреб і т.д.  

Батьки можуть брати участь й у щоденних заняттях дітей: залишатися в 

садочку, щоб дитина звикла до закладу; допомагати й брати участь у різних 

заходах, наприклад, у чаюванні з дітьми, святах та розвагах і т.п.; допомагати 

в повсякденних заняттях; надавати допомогу при проведенні екскурсії й 

інших заходів.  

Батьки продовжують вдома роботу з дітьми по програмам або 

здійснюють частина домашнього плану.  

Батьки можуть брати участь у прийнятті рішень по поводу їхніх 

дітей; батьківські комітети беруть участь у рішенні питань, що 

стосуються роботи установи в цілому. 

Ефективні суспільні заходи для батьків, відвідування ними курсів із 

проблем виховання або запрошення лекторів по їхніх питаннях, що 

цікавлять, робота клубу для батьків і т.п. 

Дошкільний заклад надає допомогу батькам у конкретних проблемах по 

догляду за дитиною, методах його виховання; у накопиченні інформації із 

сімейного виховання й практичних порадах; у пошуках виходу із кризових 

ситуацій. 



Важливо й залучення батьків до участі не тільки в виховній, але й у 

фінансовій діяльності ДОЗ. 

Багато перерахованих аспектів участі батьків потребують від персоналу 

напружених міркувань, а можливо, і переоцінки своєї професійної ролі: 

переорієнтація на роботу з батьками може виявитися складною для 

працівників, чиє мислення й планування діяльності раніше були повністю 

зосереджені на дітях. 

Формування співробітництва дітей, батьків і педагогів залежить 

насамперед від того, як складається взаємодія дорослих у цьому процесі. 

Результат виховання може бути успішним тільки за умови, якщо 

педагоги й батьки стануть рівноправними партнерами, тому що вони 

виховують тих самих дітей. В основу цього союзу повинна бути покладена 

єдність прагнень, поглядів на виховний процес, вироблені спільно загальні 

цілі й виховні завдання, а також шляхи досягнення намічених результатів. 

Як педагоги, так і батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими й 

щасливими. Батьки готові підтримати задачі педагогів, спрямовані на 

задоволення й розвиток інтересів, потреб дітей. Батьки - дорослі люди, які 

мають великий життєвий досвід, знання, що вміють аналізувати ситуації, 

тому в рішенні ряду проблем педагог може одержати їх потрібну й корисну 

раду. Співробітництво педагогів і батьків дозволяє краще пізнати дитину, 

подивитися на неї з різних позицій, побачити в різних ситуаціях, а отже, 

допомогти в розумінні її індивідуальних особливостей, розвитку здібностей 

дитини, у подоланні її негативних учинків і проявів у поведінці, формуванні 

цінних життєвих орієнтації. 

У той же час переважна частина батьків – не професійні вихователі. 

Вони не мають спеціальних знань у сфері виховання й освіти дітей, нерідко 

зазнають труднощів у встановленні контактів з дітьми. Педагоги й батьки 

повинні разом шукати найбільш ефективні способи рішення цієї проблеми, 

визначати зміст і форми педагогічної освіти в цьому зв'язку. 

Визначальна роль у встановленні такої взаємодії належить педагогам 

дошкільного закладу. Союз, взаєморозуміння педагогів і батьків, їхня 

взаємна довіра можливі лише в тому випадку, якщо педагог виключає в 

роботі з батьками дидактизм, не повчає, а радить, міркує разом з ними, 

домовляється про спільні дії, тактовно підводить їх до розуміння 

необхідності педагогічних знань. Вся атмосфера взаємодії, спілкування 

педагога з батьками повинне свідчити про те, що педагог має потребу в 



батьках, в об’єднанні зусиль, що батьки - його союзники й він не може 

обійтись без їхньої ради й допомоги. 

Не всі батьки відгукуються на прагнення педагога до співробітництва з 

ними, виявляють цікавість до об'єднання зусиль по вихованню й навчанню 

своєї дитини. Вихователю необхідне терпіння й цілеспрямований пошук 

шляхів рішення цієї проблеми. Варто починати роботу й взаємодію з тими, 

хто бажає брати участь у житті групи, підтримує педагогів, навіть якщо таких 

батьків буде мало. Поступово, тактовно вихователь утягує й інших батьків у 

співробітництво, опираючись на батьків, з огляду на інтереси кожного 

дитини та її родини.  

На сучасному етапі в роботі з батьками з'являється поняття «включення 

батьків» у діяльність дошкільного закладу, тобто їхня активна участь у 

роботі ДОЗ, що має вплив на його функціонування й розвиток. Для 

формування співробітництва між дорослими й дітьми важливо представляти 

колектив як єдине ціле, як більшу згуртовану родину, життя якої цікаве, якщо 

організовано спільну діяльність педагогів, батьків, дітей. Це сприяє 

встановленню взаєморозуміння між родителями й дітьми, створенню 

комфортних умов у родині. 

Таким чином, доцільно значну частину виховної роботи організовувати 

одночасно з дітьми й батьками, а виникаючі проблеми, поставлені завдання 

вирішувати спільно, щоб прийти до згоди, не ущемляючи інтересів один 

одного, і об'єднати зусилля для досягнення ефективних результатів. 

Для залучення батьків до діяльності дошкільної установи розроблена 

спеціальна методика, що включає три етапи: 

перший -актуалізація потреб батьків в освіті власної дитини; 

другий -педагогічна освіта батьків як замовників на освітні послуги 

вдошкільній установі; 

третій -партнерство педагогів і батьків у діяльності дошкільної 

установи, в основу якого закладені ідеї гуманізації відносин, пріоритет 

загальнолюдських цінностей з акцентом на особистісно-діяльнісний підхід. 

Впровадження такої методики дозволяє створити ускладнену систему 

роботи з батьками, представлену двома блоками, кожний з яких включає 

завдання, форми й види діяльності. 

Для реалізації змісту цієї роботи в дошкільному закладі 



використаються колективні й індивідуальні форми діяльності. Доцільне 

сполучення колективних й індивідуальних форм взаємодії: бесіду, задушевну 

розмову, консультації-міркування, виконання індивідуальних доручень, 

спільний пошук рішення проблеми, переписку й т.п. 

Ці форми можуть стати ефективними в тому випадку, якщо вдалося 

знайти індивідуальний стиль взаємин з кожним батьком. Важливо 

розташувати досебе батьків, завоювати їхню довіру, розбудити бажання 

поділитися з педагогом своїми думками, сумнівами. Все це допоможе краще 

зрозуміти дитину, знайти оптимальні способи рішення проблем виховання 

конкретної особистості в дошкільній установі й вдома. Психологічною 

умовою такої успішної міжособистісної взаємодії є уважність, 

проникливість, неквапливість. 

Одне з головних завдань педагогів – створити умови розвитку 

нормальних відносин у родині, а це може бути досягнуто тільки при 

діяльності батьків і дітей, що може бути реалізована в різних формах. 

Наприклад, форми пізнавальної діяльності – це суспільні огляди знань, 

умінь і навичок, творчі відпари по напрямках діяльності, свята знань, турніри 

знавців, Дні відкритих дверей і т.д. Тему, методику проведення батьки й 

вихователі визначають спільно. Вихователь становить завдання, допомагає 

сформувати групи, організувати підготовчу роботу, а батьки беруть участь в 

оформленні, підготовці призів, оцінці результатів. 

1. Форми трудової діяльності – оформлення приміщення групи, 

трудовий десант по благоустрої й озелененню двора, посадка алеї 

у зв'язку зі знаменною подією в житті дітей й їхніх батьків, 

створення бібліотеки й т.п. 

2. Форми дозвілля – підготовка, проведення й обговорення 

спектаклів, свят, змагань, конкурсів, КВК; різних клубів й ін. 

3. Форми активізації – дискусії, діалоги, обговорення ситуацій, 

рішення кросвордів, аналіз дитячих висловлень або дитячої 

творчості, тренінги, метод ігрового моделювання й ін. 

4. Наочні форми: бібліотеки й папки-пересувки, відеофільми, 

пам'ятки-рекомендації для батьків і дітей, візитки, виставки книг, 

устаткування, настільних ігор, дитячих або спільних малюнків, 

виробів з батьками, фотовиставки, газети, Куточки для батьків й 

ін. Цікавою формою співробітництва є випуск газети. У 

створенні газети беруть участь адміністрація дитячого саду, 

педагоги, фахівці, батьки й діти. 



У теорії й практиці визначений ряд загальних завдань по роботі з 

батьками в дошкільних установах: вивчення інтересів, думок і запитів 

батьків, не реалізованих в інших соціальних інститутах (родині й ін.); 

забезпечення оптимальних умов для саморозвитку й самореалізації батьків в 

освоєнні ними різних соціальних ролей; використання досвіду діяльності 

інших дошкільних установ для побудови моделі взаємодії з батьками; 

розширення засобів і способів роботи з батьками; забезпечення простору для 

особистісного росту учасників об'єднання, створення особливої творчої 

атмосфери. 

Проведення батьківських зборів за старою структурою не виправдує 

очікування батьків. Відповідно до нормативно-правової бази дошкільних 

установ батьки є замовниками освітніх послуг і мають право приймати 

участь в організації освітнього процесу, організовувати свої органи 

самоврядування й вирішувати деякі питання самостійно на батьківських 

зборах, конференціях й в іншихформах роботи. 

У цей час все частіше дошкільні установи стали проводити батьківські 

конференції, які мають на увазі розширення, поглиблення й закріплення 

знань про освіту дітей, які можуть бути науково-практичними, теоретичними, 

по обміну досвідом й ін. Конференції проводяться раз у рік, але вимагають 

ретельної підготовки, мають на увазі активну участь батьків, організацію 

виставок дитячих малюнків, книг, концерту дітей. 

Таким чином, робота батьків і педагогів в умовах дошкільної установи 

носить яскраво виражений специфічний характер співробітництва, тому що 

змінилися й зміст, і форми взаємин між батьками й робітниками дошкільної 

установи. 

1.Педагогічна культура батьків 

Соціально відповідальні батьки багато зусиль затрачають для того, щоб 

їхні діти виросли досконалими особистостями, максимально 

самореалізувалися в житті. Однак ці зусилля не завжди дають очікувані 

результати, що великою мірою залежить і від системи сімейних цінностей, 

рівня особистісної культури кожного з батьків, у тому числі педагогічної 

культури. 

Педагогічна культура батьків — компонент загальної культури, який 

акумулює в собі накопичений попередніми поколіннями досвід виховання 

дітей у сім'ї. Виявляється вона в розумінні та усвідомленні батьками своєї 

відповідальності за виховання дітей, у ставленні до них, в оцінюванні їхньої 



поведінки, у реальній діяльності та спілкуванні з ними, а також у здійсненні 

продуктивних зв'язків з іншими виховними інститутами (дошкільними 

закладами, школою, позашкільними закладами). Для цього дорослі мають 

бути не лише належно вихованими, а й педагогічно освіченими. Бо, як 

стверджують психологи, навіть найсерйозніші прорахунки педагогів не 

позначаються так фатально на розвитку особистості дитини, як неправильна 

поведінка батьків. Тому виховання батьків необхідне і для успішності 

процесу виховання дітей, і для здоров'я суспільства. 

Педагогічна культура батьків є складною і динамічною системою. її 

утворюють такі компоненти: 

1) педагогічні знання — уявлення батьків про вікову динаміку розвитку 

дитини, самоцінність періоду дошкільного дитинства, про основні завдання 

виховання. Виявляються вони у ставленні до дитини, в оцінюванні її поведін-

ки, реальній діяльності та спілкуванні з нею; 

2) педагогічна і психологічна компетентність — здатність зрозуміти 

потреби дітей, раціонально спрямувати зусилля і засоби на уміння бачити 

перспективи розвитку дитини; 

— педагогічна рефлексія — вміння батьків аналізувати, критично 

оцінювати власну виховну діяльність, знаходити причини своїх педагогічних 

помилок; 

— педагогічна емпатія — співпереживання, адекватна реакція на 

вчинки й почуття дітей. 

Педагогічна культура батьків — це осмислений, а іноді й 

неусвідомлений досвід власного дитинства, результат освіти, самоосвіти, 

психологічного розвитку особистості. Особливо вона актуалізується з 

народженням дитини, яка своєю появою на світ, своїми кроками у світ і по 

життю стимулює бурхливий розвиток педагогічної культури батьків. Нерідко 

батьки виходять у своєму розвитку на необхідний рівень педагогічної 

культури тоді, коли їхні діти стали дорослими, осмислюючи власні промахи, 

помилки, нереалізовані можливості. Це ще раз підтверджує важливість ролі 

дідусів і бабусь у спрямуванні процесу виховання дітей у сім'ї, накладає 

особливу відповідальність на працівників дитячих дошкільних закладів за 

роботу з батьками дітей стосовно збагачення педагогічних знань, підвищення 

педагогічної культури. 



Прилучення особистості до педагогічної культури починається уже в її 

дошкільні роки, коли вона отримує перші уроки виховання у своїй сім'ї та 

дошкільному закладі, на підсвідомому рівні засвоюючи прийоми 

педагогічного впливу. Отже, дошкільний заклад разом із сім'єю формує 

майбутнього сім'янина, здійснюючи водночас роботу щодо педагогічної 

освіти батьків. 

Ініціатором й організатором ефективної взаємодії із сім'єю є 

дошкільний заклад. Ця взаємодія підпорядкована інтересам розвитку дитини, 

у кожному конкретному випадку обумовлюється її особливостями і 

особливостями сім'ї, в якій вона виховується. Вона потребує специфічних 

знань, такту, високої соціально-педагогічної культури її учасників — батьків 

і вихователів. 

Педагогічна освіта батьків покликана збагатити родинне виховання, 

сприяти зміцненню всіх його ланок, передусім педагогічної компетентності. 

Особлива відповідальність покладається на педагогів щодо педагогічної 

освіти тих батьків, у сім'ях яких виховуються діти з порушеннями розвитку. 

Загальним спрямуванням взаємодії сім'ї і дошкільних установ є 

педагогізація сімейних стосунків, а також емоційне збагачення атмосфери 

дитячого садка. У цьому процесі відбуваються різноспрямовані збагачувальні 

впливи на батьків, їхніх дітей, а також педагогів. 

2.Виховання батьків 

Виховання батьків передбачає допомогу їм у вихованні дітей. Його 

сутність і завдання свого часу точно окреслив Лев Толстой, стверджуючи, що 

«всі труднощі виховання є наслідком того, що батьки, не лише не 

позбавляючись від власних недоліків, а й не вважаючи їх недоліками, виправ-

довуючи їх у собі, намагаються не бачити цих недоліків у своїх дітях ». 

У вихованні батьків, як правило, використовують індивідуальні форми 

з огляду на особливості сім'ї, індивідуальні якості кожного з учасників 

подружжя. 

Виховання батьків повинно засновуватися на принципах демократизації 

і гуманізації, воно має зміцнити віру батьків у професійну компетентність, 

тактовність і доброзичливість вихователя, його вміння зрозуміти їх і допо-

могти їм у вирішенні конкретних проблем, взаємодії з ними тощо. 



У своїй педагогічній освіті батьки повинні побачити можливості 

розвитку спілкування і спільної діяльності з дитиною, зробити свою 

педагогічну позицію більш адекватною, гнучкою, прогностичною. 

Не менш важливо, щоб стосунки батьків і педагогів вибудовувалися на 

партнерських засадах, оскільки успішно виховувати дітей можуть лише 

батьки, які поважають себе. Це вимагає від педагогів поваги до них і 

створення умов, за яких батьки зможуть найплідніше виявити свої позитивні 

якості та здібності, звільнитися від хибних поглядів щодо виховання своєї 

дитини. Саме за таких умов педагог зможе пробудити у батьків інтерес до 

самопізнання і самовиховання. 

Досягти мети у взаємодії з батьками педагог зможе за умови правильно 

налагодженого педагогічного спілкування з ними, яке повинно відбуватися за 

дотримання таких правил: 

— щирий інтерес до батьків вихованців, особистісний підхід до 

проблем сімейного виховання у спілкуванні з ними; 

-  залучення батьків до оцінювання успіхів дитини, прогнозування 

перспектив її розвитку; 

- заохочення батьків до участі у спільній роботі з дитиною і педагогом, 

колективом дошкільного закладу; 

— вміння вислуховувати батьків, намагання зрозуміти їхні проблеми, 

допомогти прийняти обґрунтоване педагогічне рішення; 

- доброзичливість, оптимістичність, привітність у стосунках з батьками. 

Батьки повинні відчувати щиру повагу до них як до особистостей, 

зацікавленість їхніми думками і справами. 

Ефективні програми виховання батьків запропонували американські 

вчені. Засновані вони на наданні психотерапевтичної допомоги різним типам 

сімей. Наприклад, концепція психотерапевта Хайма Жіно спрямована на 

«деневротизацію» емоційної сфери батьків завдяки усвідомленню ними своїх 

«почуттів, цінностей і очікувань» у процесі відкритого діалогу з дитиною. 

Цю роботу він рекомендує здійснювати у тренінгових групах батьків, поділя-

ючи її на такі етапи: 

1. Створення комфортності, усвідомлення значущості спільних проблем 

учасників занять, виокремлення толерантного лідера (люди здатні до 



сприймання нових знань, продуктивного вирішення власних і спільних 

проблем за відсутності реальних загроз їм). 

2. Робота над подоланням стереотипів батьківського мислення,  

виявлення реальних причинно-наслідкових зв'язків між почуттями і 

вчинками їх та їхніх дітей. 

3. Формування конкретних навичок самоаналізу й аналізу поведінки 

дітей на основі усвідомлення амбівалентності (подвійності) людських 

стосунків.  Через аналіз власних реакцій батьки доходять висновку про те, що 

емоційний досвід не є ні логічним, ні обґрунтованим, а існування на перший 

погляд суперечливих почуттів є більше нормою, ніж небажаним фактом у 

житті людини. 

4. Формування навичок психологічної адаптації, відкриття нових 

педагогічних підходів до нормування поведінки, успіхів у навчанні дітей та 

інших проблем сімейного виховання на основі індивідуального підходу до 

кожної сім'ї, дитини, батька, матері. 

Програма «Тренінг ефективності батьків» педагога і психотерапевта 

Томаса Гордона має на меті стимулювання процесу поступового 

самоототожнення батьків з «моделлю демократичних взаємин». Працюючи з 

дітьми, які, на думку їхніх батьків, мали психологічні проблеми, Т. Гор-дон 

виявив, що насправді батьки були незадоволені своїми взаєминами з дітьми, 

не вміли вирішувати власні проблеми і проблеми дітей, взаємодіяти з ними. 

Вони відчували, що не можуть реалізуватися як батьки. Подоланню цього, на 

його погляд, сприяє вироблення здатності говорити про свою дитину в 

термінах конкретних особливостей і фактів її поведінки, а не оцінок її як 

особистості; усвідомлення важливості власної поведінки стосовно поведінки 

своїх дітей; відвертість у спілкуванні; розуміння захисних реакцій дітей на 

несправедливі вимоги; запобігання авторитарності у взаєминах з дітьми. 

Отже, виховання батьків спрямоване на визнання ними рівноцінності 

дитини і дорослого як особистостей, спільне особистісне зростання, розвиток 

співпереживання і співчуття, формування навичок саморегуляції поведінки. 

3.Форми роботи дошкільного закладу із сім'єю 

Сучасні дитячі дошкільні заклади стають відкритими для батьків, дітей 

і громадськості. Вони все більше уваги приділяють освіті та вихованню 

батьків, вважаючи це одним із принципово важливих чинників успішного 

розвитку і виховання дітей. Вплив дошкільних закладів на розвиток 



педагогічної культури батьків буде ефективним, якщо відповідатиме таким 

критеріям: 

1. Спрямованість і адресованість. Даючи конкретні поради, 

рекомендації, педагоги повинні знати особливості конкретних сімей. Нерідко 

батьки самі звертаються до вихователів за педагогічними порадами, у тому 

числі з конкретними питаннями щодо власної дитини. 

2.  Оперативний зворотний зв'язок. Робота педагога з батьками має 

вибудовуватися на основі живого діалогу, в процесі якого він з'ясовує рівень 

сформованості педагогічних знань і навичок батьків, вносить за необхідності 

відповідні корективи. 

3.  Індивідуалізація педагогічного впливу. Працюючи з батьками, 

вихователь допомагає їм використовувати педагогічні знання не як 

абстрактні істини, а як керівництво до практичних виховних дій, 

спрямованих на конкретну дитину з її особливостями, перспективами 

вікового та індивідуального розвитку. 

Форми роботи з батьками можуть бути колективними, 

індивідуальними, наочно-інформаційними. До колективних форм 

роботиналежать батьківські збори (групові та загальні), на яких 

обговорюються проблеми життєдіяльності групи і дитячого садка; зустрічі з 

батьками; вечори запитань і відповідей; засідання «круглого столу» з диску-

сійних проблем; заняття-тренінги, покликані навчити батьків правильно 

організувати спілкування і спільну діяльність з дитиною;спільні з дітьми, 

батьками і вихователями свята і розваги; виставки спільних робіт батьків і 

дітей; дні відкритих дверей; школи для батьків; сімейні (домашні) педради, 

які проводять у батьків вдома; батьківські конференції. 

Індивідуальні форми роботи охоплюють індивідуальні бесіди і 

консультації (проводять, як правило, вранці і ввечері, коли батьки приводять 

дитину в дитячий садок або забирають додому), відвідування дітей вдома; 

залучення батьків до життя дитячого садка (організаційно-господарська 

допомога вихователю: виготовлення іграшок, посібників, допомога у 

проведенні екскурсій, культпоходів тощо). 

Найпоширенішими наочно-інформаційними формами роботи є 

виставки дитячих робіт; реклама книг, публікацій у періодиці, в системі 

Інтернет з проблем сімейного виховання. 



Очікувану ефективність забезпечує раціональне поєднання різних форм 

роботи. Як свідчить досвід, у роботі з батьками слід уникати готових оцінних 

суджень про виховання, допомагати їм у виробленні вміння особисто 

спостерігати за власною дитиною, відкривати в ній нові якості й риси. 

 Часто педагоги свої міркування ілюструють магнітофонними записами 

розмов  з дошкільниками, відео фрагментами про різні види діяльностіі 

(дидактична, театралізована гра, праця, зображувальна), фотографіями дітей, 

виставками їхніх робіт. 

Актуалізації уваги батьків до проблем виховання дошкільників 

сприяють доручення їм виступити з конкретного питання на батьківських 

зборах; «домашні завдання» на спостережливість; участь батьків у роботі 

гуртків, проведенні ігор, занять, екскурсій з дітьми; допомога у проведенні 

рольових і ділових ігор. 

Значного поширення набувають творчі форми роботи з батьками, в 

яких беруть участь діти, інші педагоги і співробітники дошкільного закладу. 

Часто батькам цікаво не тільки спостерігати за дитиною під час її взаємодії з 

дорослими не в домашніх умовах, а й самим виступити в новій ролі 

(театралізованій виставі, спортивному змаганні, конкурсі, засіданні 

дискусійного клубу). 

Доцільно залучати до роботи не окремих осіб, а всіх представників 

сім'ї, інших родичів, які мають стосунок до виховання дитини, а також 

налагодити дружні стосунки з іншими сім'ями, які небайдуже ставляться до 

розвитку і виховання своїх дітей. 

Отже, у роботі дошкільного закладу з батьками істотне значення має 

спрямування педагогічної самоосвіти батьків, стимулювання прагнення і 

вміння поповнювати свої педагогічні знання і після вступу дитини до школи. 
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МКР № 1 

з дисципліни  «Теорія і методика співпраці з родинами» 

І варіант 

Студента(тки)______________________________________________________

_групи_________ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

 

1. Виберіть відповідь, в якій зазначені функції сім’ї. 

А. господарсько-економічна, виховна 

Б. репродуктивна,біологічна 

В. Біологічна. Соціальна. Економічна. 

Г. Розвивальна. Освітня. Виховна. 

2. У чому полягає сутність економічної функції сім’ї? 

А. У створенні оптимальних умов для соціального розвитку дитини, 

підвищенні рівня відповідальності батьків за її виховання. 

Б. В ембріональному розвитку і народженні дитини. 

В. У створенні матеріальних умов для достатнього забезпечення своїх 

дітей помешканням, одягом, харчуванням, необхідними засобами для 

гри, розваг, навчання. 

Г. Правильної відповіді немає. 

3. У чому полягає сутність соціальної функції сім’ї? 

А. У створенні оптимальних умов для соціального розвитку дитини, 

підвищенні рівня відповідальності батьків за її виховання. 

Б. В ембріональному розвитку і народженні дитини. 

В. У створенні матеріальних умов для достатнього забезпечення своїх 

дітей помешканням, одягом, харчуванням, необхідними засобами для 

гри, розваг, навчання. 

Г. Правильної відповіді немає. 

4. Серед запропонованих видів батьківського авторитету виберіть ті, які 

відносяться до фальшивого авторитету. 

А. Авторитет знання.                             Ж. Авторитет гонору. 

Б. Авторитет підкупу.                           З. Авторитет педантизму. 

В. Авторитет сумління.                         І. Авторитет вибору. 

Г. Авторитет чванства.                        К. Авторитет знання. 

Д. Авторитет вимогливості.                  Л. Авторитет резонерства.  

Е. Авторитет придушення.                   М. Авторитет дружби. 



Є. Авторитет відстані.                            Н. Авторитет залякування. 

5. Назвіть групу,до складу якої входять колективні форми зв’язку 

вихователя та сім’ї. 

А. Батьківські збори.                            В. Запрошення батьків до школи. 

   Відвідування сім’ї дитини                 Листування з батьками. 

Б. Відвідування сім’ї.                           Г. Батьківські збори. 

   Запрошення батьків                        Лекції для батьків. 

   до школи.                                         Читацькі конференції. 

   Листування з батьками. 

6. Закінчіть речення.Батьківські збори,лекції для батьків,читацькі 

конференції - це… 

А. Форми зв язку днз та сім’ї; 

Б. Індивідуальні форми зв язку днз та сім’ї; 

В. Колективні форми зв язку днз та сім’ї; 

Г. Групові форми зв’язку днз та сім’ї. 

7. Закінчіть речення: 

Методи сімейного виховання це: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________ 

8. Назвіть методи виховання дітей у сім’ї: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

1. Доведіть, чим обумовлена специфіка використання методів 

виховання дітей у сімейних ситуаціях? 

 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

2. Доведіть, у чому полягають особливості сімейного виховання 

дошкільників 

3. Охарактеризуйте історичні форми шлюбу на Україні. 

 

 

 



МКР № 1 

з дисципліни  «Теорія і методика співпраці з родинами» 

ІІ варіант 

Студента(тки)______________________________________________________

_групи_________ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

1. Яку із функцій сім’ї визначають як створення оптимальних умов для 

соціального розвитку дитини, підвищення рівня відповідальності 

батьків за її виховання?  

А. Економічну функцію сім’ї. 

Б. Соціальну функцію сім’ї. 

В. Психічну функцію сім’ї. 

Г.  Біологічну функцію сім’ї. 

2. Яку із функцій сім’ї визначають як ембріональний розвиток і 

народження дитини? 

А. Економічну функцію сім’ї. 

Б. Соціальну функцію сім’ї. 

В. Психічну функцію сім’ї.  

Г.  Біологічну функцію сім’ї. 

3. Яку із функцій сім’ї визначають як створення матеріальних умов для 

достатнього забезпечення своїх дітей помешканням, одягом, 

харчуванням, необхідними засобами для гри, розваг, навчання? 

А. Економічну функцію сім’ї. 

Б. Соціальну функцію сім’ї. 

В. Психічну функцію сім’ї.  

Г.  Біологічну функцію сім’ї. 

4. Закінчіть речення: Авторитет любові до дітей, авторитет знання, 

авторитет допомоги, авторитет вимогливості, авторитет правди, 

авторитет поваги - це… 

А. батьківський авторитет; 

Б. істинний батьківський авторитет; 

В. хибний батьківський авторитет. 

Г. Правильної відповіді немає. 

5. Назвіть методи виховання дітей у сім’ї: 

6. Закінчіть речення. Відвідування сім’ї, запрошення батьків до школи, 

листування з батьками-це… 



А. Групові форми зв’язку днз та сім’ї. 

Б. Форми зв’язку днз та сім’ї; 

В. Індивідуальні форми зв’язку днз та сім’ї; 

Г. Колективні форми зв’язку днз та сім’ї; 

7. Розкрийте сутність поняття «авторитет»: 

А. Авторитет - особлива риса характеру людини, що дає їй змогу 

підпорядковувати собі інших людей. 

Б. Авторитет передбачає вплив батьків на своїх дітей на основі 

обов’язкових для виконання вимог до них. 

В. Авторитет - це властивості окремої особи, групи чи 

організації,завдяки яким вони заслуговують на довіру і тому можуть 

впливати на погляди і поведінку інших людей в будь-якій сфері життя. 

Г. Під авторитетом варто розуміти такі якості людини, що 

забезпечують її одноосібну владу над іншими людьми. 

8. Назвіть методи сімейного виховання:  

II рівень (понятійно-аналітичний) 

1. Сім'я та родинне виховання у найдавніші часи на Україні 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

1. Охарактеризуйте основні складові педагогічної культури молодих 

батьків 

2. Доведіть, від чого залежить вибір методів виховання в сім’ї? 

 

МКР № 2 

з дисципліни  «Теорія і методика співпраці з родинами» 

І варіант 

Студента(тки)______________________________________________________

_групи_________ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

9. Вимоги до змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти, встановлення 

норм, які узгоджують інтереси дитини визначені у документі: 

А. у Законі про освіту 

Б. у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні 



В. у програмі «Малятко» 

Г. у програмі «Дитина» 

10. Тип взаємин у сім’ї,  засновані на жорсткій регламентації поведінки 

дитини, суворому контролі за нею, використанні покарань, погроз: 

А. диктат 

Б. опіка 

В.співробітництво 

Г. лібералізм 

11. Поєднання загостреної уваги до дитини з великою кількістю обмежень 

і заборон, що призводить до формування нерішучості, несамостійності 

дитини це: 

А. домінуюча гіперпротекція 

Б. гіперсоціалізація 

В.співробітництво 

Г. емоційне відторгнення 

12. Центрація батьків на дитині, потурання її примхам, іноді на шкоду 

іншим дітям або членам сім'ї 

А. гіпопротекція 

Б. гіперсоціалізація 

В.  «кумир в сім’ї» 

Г. емоційне відторгнення 

13. Метод виховного впливу, за допомогою якого вихователь звертається 

до свідомості, почуттів, життєвого досвіду дітей з метою формування 

свідомого ставлення до дійсності і норм поведінки: 

А. Метод заохочення. 

Б. Метод привчання. 

В. Метод переконання. 

Г. Педагогічна вимога 

14. Становлення людини як соціальної істоти, набуття сукупності стійких 

властивостей і якостей, відбувається в результаті: 

А. біологічного фактору 

Б.  розвитку і виховання 

В. діяльності 

Г. розвитку мозку 

15. На розвиток особистості впливають такі основні фактори: 

А. характер, спілкування, навчання 

Б. діяльність, середовище, темперамент 

В. спадковість, середовище, виховання 

Г. характер і темперамент 



16. Як називається спосіб, за допомогою якого здійснюється 

цілеспрямований педагогічний вплив на свідомість і поведінку дітей: 

А. навчання сімейного виховання 

Б. розвиток сімейного виховання 

В. метод сімейного виховання 

Г. принцип сімейного виховання 

17. Найпоширеніші стилі сімейного виховання в психолого-педагогічній 

літературі: 

А. авторитетний, хаотичний, гармонійний 

Б. авторитарний, демократичний, ліберальний 

В. автономний, контролюючий, соціальний 

Г. автентичний, гармонійний, виховний 

18. Завдання дошкільних закладів у роботі з сім’єю: 

А. встановлення єдності у вихованні дітей 

Б. ознайомлення з матеріальною функцією сім’ї 

В. ознайомлення батьків з життям і роботою дошкільного закладу 

Г. обговорення на батьківських зборах поведінки батьків 

19. Методикою проведення батьківських зборів передбачено: 

А. пред'явлення претензій до батьків і дітей 

Б. дорікати і повчати батьків 

В. ознайомити батьків із завданнями, змістом, методами виховання 

дітей дошкільного віку 

Г.констатувати невдачі дітей 

20. Педагогічна культура батьків це: 

А. педагогічні знання 

Б. педагогічна і психологічна компетентність 

В. педагогічний всеобуч 

Г. досвід виховання дітей у сім’ї  

21. Вміння батьків аналізувати, критично оцінювати власну виховну 

діяльність, знаходити причини своїх педагогічних помилок це: 

А. педагогічні методи 

Б. педагогічна рефлексія 

В. педагогічний всеобуч 

Г. педагогічні прийоми 

22. Вплив дошкільних закладів на розвиток педагогічної культури батьків 

буде ефективним, якщо відповідатиме таким критеріям: 

А. індивідуалізація 

Б. спрямованість, адресованість 

В. психологічним 



Г. компенсаторним 

23. Оперативний зворотний зв'язок педагога з батьками здійснюється на 

основі: 

А. живого діалогу 

Б. живого споглядання 

В. абстрактного мислення 

Г. консультування 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

_1. У чому полягає зміст, мета і завдання сімейного виховання.  

2. Охарактеризуйте стилі сімейного виховання. 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

3. Доведіть, яким повинен бути батьківський авторитет та його значення 

у вихованні дітей. 

 

 

МКР № 2 

з дисципліни  «Теорія і методика співпраці з родинами» 

ІІ варіант 

Студента(тки)______________________________________________________

_групи_________ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

1. Взаємини в сім’ї, коли батьки намагаються відгородити дитину від 

життєвих реалій, випробувань, все вирішують за неї, задовольняють її 

потреби і примхи: 

А. диктат 

Б. опіка 

В.співробітництво 

Г. авторитаризм 



2. Тривожно-недовірлива концентрація батьків на стані здоров'я дитини, 

її соціальному статусі, очікування успіхів часто з недооцінюванням 

індивідуальних психологічних особливостей дитини: 

А. гіпопротекція 

Б. гіперсоціалізація 

В.співробітництво 

Г. емоційне відторгнення 

3. Очікування від дитини великих досягнень у житті на тлі ігнорування її 

потреб та інтересів: 

А. підвищена моральна відповідальність 

Б. гіперсоціалізація 

В.співробітництво 

Г. емоційне відторгнення 

4. Неприйняття індивідуальних особливостей дитини у поєднанні з 

жорстким контролем, регламентацією життя дитини, нав'язуванням їй 

єдиного правильного (з погляду батьків) типу поведінки: 

А. гіпопротекція 

Б. гіперсоціалізація 

В.співробітництво 

Г. емоційне відторгнення 

5. Метод виховання, який дає конкретні зразки для наслідування і 

активно впливає на свідомість і поведінку дитини: 

А. вимога 

Б. роз′яснення                   

В. бесіда                             

Г. приклад 

6. Розвиток – це 

А. накопичення кількісних змін в організмі людині 

Б. цілеспрямований процес формування у людини певних якостей 

В. кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються під впливом 

різних факторів 

Г. складний біологічний процес 

7. Навички – це: 

А. здатність людини виконувати які-небудь дії на основі раніше 

надбаного досвіду 

Б. способи виконання практичних дій 

В. способи виконання різноманітних дій, доведені до автоматизму 

Г. здатність до мислення, узагальнення 

8. Як називається енциклопедія сімейного виховання А.С.Макаренка? 



А. «Про виховання» 

Б. «Книга для батьків» 

В. «Листи до сина» 

Г. «Людина повинна бути щасливою» 

9. Етапи вікової періодизації за Я.А.Коменським: 

А. дитинство, отроцтво 

Б. дитинство, молодість 

В. юність, змужнілість 

Г. зрілість, старість 

10. На якому етапі проведення батьківських зборів відбувається 

організація батьків, створюється атмосфера доброзичливості та довіри, 

мотивація на спільне вирішення проблем: 

А. вступна 

Б. основна 

В. заключна 

Г.різне 

11. На якому етапі проведення батьківських зборів обговорюються 

питання утримання дитини в дитячому саду, проведення дозвілля, 

організації спільних заходів сім'ї та ДНЗ: 

А. у різному 

Б. завжди 

В. у вступній частині 

Г. індивідуально 

12. Уявлення батьків про вікову динаміку розвитку дитини, оцінювання її 

поведінки, знання методів виховного впливу це: 

А. педагогічна компетентність 

Б. педагогічні знання 

В. досвід 

Г. рефлексія 

13. Співпереживання, адекватна реакція на вчинки й почуття дітей: 

А. педагогічна рефлексія 

Б. педагогічна емпатія 

В. педагогічний авторитет 

Г. педагогічний прийом 

14. Від народження дитина отримує: 

А. характер, потреби, інтереси  

Б. задатки для розвитку певних здібностей  

В. нічого не отримує 

Г. темперамент. 



15. Яку сім’ю називають нуклеарною? 

А. до якої входять тільки батьки і їхні діти 

Б. складається з одностатевих партнерів 

В. поєднує батьків, дітей і інших родичів 

Г. дідусі і бабусі 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

 

1. Охарактеризуйте форми і методи взаємодії дошкільного 

навчального закладу із сім’єю. 

2. Методика проведення батьківських зборів у ДНЗ 

 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

4. Доведіть, у чому полягає специфіка організації та методичні 

аспекти формування педагогічної культури батьків. 
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Семінар № 1. 

Взаємодія з родиною як складова професійної компетентності вихователя  

дошкільного закладу 

Мета заняття:формувати готовності до ефективної співпраці педагога ДНЗ 

з родинами вихованців. 

Питання для обговорення. 

1. Сучасна сім'я та її роль у вихованні дошкільників.  

2. Психолого-педагогічні засади родинного виховання.  

3. Передумови взаємодії дошкільних навчальних закладів з родинами 

вихованців.  

4. Провідні завдання співпраці ДНЗ і родини.  

5. Норми і правила взаємодії педагогічних працівників ДНЗ з батьками. 

 

Тематика рефератів 

1. Провідні ознаки сучасної сім’ї. 

2. Особливості суспільного та родинного виховання дітей дошкільного 

віку.  

3. Значення української народної педагогіки у сучасному родинному 

вихованні.  

 

Практичні завдання. 

 Прокоментуйте наведені вислови: 

Сім’ї бувають хороші і сім’ї бувають погані. Поручитися за те, що 

сім’я виховує як слід, не можна. Говорити, що сім’я може виховувати, як 

хоче, ми не можемо. Ми повинні організувати сімейне виховання, і 

організуючим началом повинна бути школа, як представниця 

державного виховання. Школа має керувати сім’єю. А.С.Макаренко. 

У сім’ї шліфуються найтонші грані людини-громадянина, людини-

трудівника, людини-культурної особистості. В.О.Сухомлинський. 

Сім’я  – цеджерело, водами якого живиться повноводна річка нашої 

держави. На моральному здоров’ї сім’ї будується педагогічна мудрість 

школи. В.О.Сухомлинський. 

 Укладіть схему «Компоненти виховного потенціалу сім'ї». 

 Запропонуйте добірку народних приказок (8-10), у яких відображено 

мету, завдання і методи виховання в українських родинах.  



РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

1. Акопян Л. Програмавзаємодії з родиною // Вихователь-методист 

дошкільного закладу, - К., 2009. - № 11. - С. 4-16. 

2. Взаимодействие специалистов ДОУ с родителями // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития, - М., 2006. - № 2.– С. 21-27. 

3. Воспитателю о работе с семьёй: Пособие для воспитателя детского сада / 

Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. - М.: Просвещение, 1989. - 192 с. 

4. Законодавчезабезпеченнядитинства// Дошкільневиховання,- К.,2004.- № 

6.- С. 3 -4. 

5. Настільнакнига керівникадошкільногонавчального закладу. Частина1 / 

Упор.: Н.В. Омельяненко, Н.М. Курочка. - Тернопіль: Мандрівець, 2010. - 

336с. 

6. Організаціяаналізупедагогічноїдіяльностідошкільногонавчального закладу 

/ Уклад. Л. Олійник, І. Романюк. - Миколаїв, 2003. - С. 36. 

 

Семінар № 2. 

Новітні тенденції української родинної педагогіки. 

Мета заняття:сформувати вміння впроваджувати кращі традиції 

українського родинного виховання у роботу сучасного українського ДНЗ. 

 

Питання для обговорення. 

1. Етнопедагогіка – галузь педагогічного знання про виховні традиції народу. 

2. Перинатальна педагогіка як першооснова виховання здорової дитини: її 

витоки            

та сучасний розвиток.  

3. Народна педагогіка про виховання дитини у перші роки її життя.  

4. Значення обрядів і звичаїв у вихованні дітей дошкільного віку.  

5. Втілення народних ідей в практику сучасного родинного виховання.  

 

Тематика рефератів 

1.Виховні традиції української родини. 



2.С.Ф.Русова про важливість залучення звичаїв й обрядів у діяльність 

національного дитячого садка. 

3.Шляхи залучення традицій родинного виховання у роботу сучасного 

українського ДНЗ. 

 

Практичні завдання. 

 Доберіть вислови та створіть презентацію на тему «Видатні  педагоги 

про значення родинного виховання».  

 Поміркуйте: чи існують відмінності у вихованні у сім’ях з сільської й 

міської місцевості. 

 Укладіть анотований перелік статей (7-10 назв) про виховні традиції 

української родини.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

1. Алєксєєнко Т.О. Ціннісні орієнтації сімейного виховання. Концепція 

реалізації // Рідна школа. - 1997. - № 10. - C. 69-72. 

2. Веремей Л.Ф. Маленькі таємниці виховання дитини в українській родині  

– К.: ПоліграфКонсалтинг, 2004.– 89 с. 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. / 

А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання, 2006. – 324 с. 

4. Лопатина О.О. Родинне виховання: 32 уроки доброти. / О. Лопатина, М. 

Скребцова. – Х.: Основа: Тріада+, 2007. – 156 с. 

5. Постовий В.Г. Сім’я і школа: проблеми виховання дітей. : [посібник] / В. 

Г. Постовий, О. А. Невмержицький; М-во освіти й науки України, Акад. 

пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова [та ін.] – К.: 

НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008.– 355 с. 

6.  Родинне виховання: сучасні підходи. / [упоряд.: Т. Вороніна, О. Мельник]  

– К.: Шк. світ, 2010.– 109 с. 

7. Родинне виховання: Школа і сім’я – виховуємо разом: [посібник] / 

[упоряд.: О. Хромова, Т. Бишова] – К.: Шк. світ, 2007. – 99 с. 

8. Сім Я або виховання в родині: навч. посіб. для студ. пед. спец. ун-тів з 

теорії та практики родин. виховання. / уклад. Шевчук М.О., Осаволюк      

О.А., Семенець Л.Г.; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя.– Ніжин: РВВ 

НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 112с. 

9. Федяєва, В.Л. Сімейне виховання в історичній ретроспективі (друга 

половина XIX-XX століття) / В. Л. Федяєва.– Херсон: РІПО, 2010.–347 

с. 

 

 



Семінар № 3. 

Сім'я та дитячий садок як соціокультурне середовище формування 

дитини 

Мета заняття: закріпити уявлення про соціокультурні ознаки сімейного 

осередку та дитячого садка. 

 

Питання для обговорення. 

1. Провідні ознаки суспільного і родинного виховання. 

2. Роль сім’ї у процесі соціалізації особистості дитини.    

3. Характеристика виховної функції сім’ї.  

4. Вплив соціально-економічних умов життя сім’ї на процес виховання. 

5. Значення співпраці дошкільного закладу з родиною у справі формування 

особистості дитини. 

 

Тематика рефератів 

1. Особливості реалізації виховної функції сім’ї в умовах сьогодення.  

2. Роль батька у формуванні дитини дошкільного віку. 

3. Роль матері у формуванні дитини дошкільного віку. 

 

Практичні завдання. 

 Зробити огляд одного з педагогічних фахових видань, у яких би 

висвітлювались питання виховання дитини у сім’ї та дошкільному 

навчальному закладі. 

 Підготувати запитувальник для педагогів ДНЗ на тему: «Ваш особистий 

досвід співпраці з батьками вихованців». 

 Ознайомитись з законодавчими матеріалами про шлюб, сім’ю, права та 

обов'язки батьків щодо виховання дітей в Україні. На основі вивчених 

документів укласти таблицю за таким зразком: 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

1. Веремей Л.Ф. Маленькі таємниці виховання дитини в українській родині  

– К.: ПоліграфКонсалтинг, 2004.– 89 с. 

         Назва документу        Завдання               Ваш коментар 

   



2. Гуров, В.Н. Социальнаяработадошкольныхобразовательныхучреждений 

с семьей Текст. /В.Н. Гуров.– М.: ПедагогическоеобществоРоссии, 

2003.-160 с.  

Дуброва В.М. Допоможемо батькам – допоможемо дітям // Палітра 

педагога. –  1998. – №1. – С.28-31. 

3. Детский сад и семья / Под ред. Т.А. Марковой. - 2-е изд., исправленное и 

дополненное - М.: Просвещение, 1986. - 207 с. 

4. Законодавче забезпечення дитинства // Дошкільне виховання, - К., 2004. 

- № 6. - С. 3 -4. 

5. Кузьмінський А.І. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. / 

А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання, 2006. – 324 с. 

6. Лопатина О.О. Родинне виховання: 32 уроки доброти. / О. Лопатина, М. 

Скребцова. – Х.: Основа: Тріада+, 2007. – 156 с. 

7. Постовий В.Г. Сім’я і школа: проблеми виховання дітей. : [посібник] / В. 

Г. Постовий, О. А. Невмержицький; М-во освіти й науки України, Акад. 

пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова [та ін.] – К.: 

НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008.– 355 с. 

8. Родинне виховання: сучасні підходи. / [упоряд.: Т. Вороніна, О. 

Мельник]  – К.: Шк. світ, 2010.– 109 с. 

 

 

Семінар № 4. 

Форми взаємодії дошкільного закладу з сім’єю 

Мета заняття:  формувати у студентів уміння використовувати традиційні й 

нетрадиційні форми співпраці педагогів ДНЗ з родинами вихованців. 

 

Питання для обговорення. 

1. Різні підходи до класифікації форм і методів роботи ДНЗ з батьками.  

2. Організація індивідуальних форм роботи з батьками.  

3. Організація групових форм роботи з батьками.  

4. Організація колективних форм роботи з батьками. 

5. Характеристика нетрадиційних форм роботи ДНЗ з сім’єю.  

 

Тематика рефератів 

1. Роль наочної пропаганди в підвищенні педагогічної культури батьків.  

2. Виховні традиції народного календаря та їх використання в роботі 

сучасних дошкільних установ.  

3. Допомога ДНЗ у відродженні народних сімейно-побутових звичаїв, 

обрядів.  



Практичні завдання. 

 Укладання анотованого переліку статей присвячених проблемам  

виховання дитини-дошкільника, які  варто порекомендувати батькам для 

ознайомлення. 

 Підготуйте анкету для батьків «Чи  добре Ви знаєте свою дитину?» 

 Підготувати роздатковий або інформаційний матеріал про виховні 

можливості календарних і родинних традицій. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

1. Арнаутова Е.П. Основы сотрудничества педагога с семьей дошкольника 

/ Е. П. Арнаутова. – М., 1994. – 134 с. 

2. Взаимодействиеспециалистов ДОУ с родителями // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития, - М., 2006. - № 2.– 32-38 

3. Лаппо В. В. Основи етнопедагогіки: Навчальний посібник. – Івано-

Франківськ:, 2012. –  313 с. 

4. Машовець М. А. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей 

дошкільного віку: навч.-метод. посіб. / Марина Анатоліївна Машовець.– 

К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2000. – 128 с. 

5. Назаренко А. І. Актуальні проблеми взаємодії дошкільного закладу і 

соціального середовища / А. І. Назаренко // Проблеми освіти: наук.-

метод. зб. / [редкол.: М. З. Згуровський та ін.]; – Ін-т змісту і методів 

навчання. – К., 1997. – Вип. 7. – С. 27-39. 

6. Настільнакнига керівникадошкільногонавчального закладу. Частина1 / 

Упор.: Н.В. Омельяненко, Н.М. Курочка. - Тернопіль: Мандрівець, 2010. 

- 336с 

7. Поніманська Т. І. Готовність до педагогічних інновацій у контексті 

гуманістичної педагогіки / Т І. Поніманська // Оновлення змісту і 

методів дошкільної освіти в Україні: наукові записки Рівнен. держ. 

педагог. ін.-ту. – Рівне : РДПІ, 1999. – Вип. 5. – С. 10-15. 

 

 

Семінар № 5. 

Педагогічна культура батьків – запорука ефективного виховного 

процесу  

Мета заняття:  конкретизувати провідні компоненти педагогічної культури 

батьків та умови їх формування. 

 



Питання для обговорення. 

1. Сутність педагогічної культури як компоненти загальної культури 

особистості. 

2. Залежність процесу становлення особистості дитини від системи 

сімейних цінностей, рівня особистісної культури кожного з батьків. 

3. Компоненти педагогічної культури батьків як складної і динамічної 

системи  

4. Педагогічна культура батьків як досвід власного дитинства, результат 

освіти, самоосвіти, психологічного розвитку особистості. Її актуалізація 

з народженням дитини. 

5. Вплив сімейних конфліктів на виховання дитини. 

 

Тематика рефератів 

1.Педагогічні умови успішного виховання дитини в сім’ї. 

2.Методи визначення педагогічної культури батьків. 

3.Характеристика основних компонентів педагогічної культури 

особистостості. 

 

Практичні завдання. 

 Укладіть схему «Складові педагогічної культури батьків». 

 Підготуйте фрагмент літературного твору,в якому описано приклад 

сімейного виховання. 

 Поміркуйте над  проблемою подолання низької педагогічної культури 

молодих батьків і запропонуйте свій варіант її розв’язання.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

1. Алексеєнко Т.Ф. Педагогічні проблеми молодої сім’ї: Навч. посібник. – 

К.: ІЗМН, 1997. – 207 с. 

2. Арват Ф.С., Коваленко Є.І., Кириленко С.В., Щербань П.М. Культура 

спілкування: Навч.-метод.посібн. – К.: ІЗМН, 1997.– 148 с. 

3. Венгер А. Мечтать не вредно? // СиШ – 1999. – № 11-12. – С. 18-19. 

4. Дробот О. Любить друг друга – значитсмотреть не на друг друга, а в 

одну сторону // СиШ. – 1999. - № 10. – С. 10-13.Кожухарь Г. Каквлиять 

на детей //  

СиШ. – 2001. – № 6. – С. 5-7. 

5. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: 

Науково-методичний посібник / Науковий редактор О.Л.Кононко. – К.: 

редакція журналу Дошк-не виховання,2003.–243 с. 



6. Машовець М. А. Підготовкастудентів до співпраці з батьками 

дітейдошкільноговіку: навч.-метод. посіб. / Марина 

АнатоліївнаМашовець.– К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2000. – 128 с. 

7. Чечет В.В. Педагогіка семейноговоспитания. – Минск, 1998.– 224 с. 

 

 

 

Семінар № 5. 

Педагогічна культура батьків – запорука ефективного виховного 

процесу  

Мета заняття:  сформувати вміння планувати й організовувати заходи з 

формування педагогічної культури батьків вихованців ДНЗ.      

 

Питання для обговорення. 

1. Гуманізм, демократизм, партнерство – основа ефективності педагогічної 

освіти батьків. 

2. Стимулювання у батьків інтересу до проблем виховання. 

3. Передумови підвищення педагогічної культури батьків вихованців ДНЗ.  

4. Різновиди заходів для батьків просвітницького характеру. 

5. Етапи планування і проведення просвітницьких заходів у дошкільному 

навчальному закладі.   

 

Тематика рефератів 

1.Особливості педагогічної освіти в умовах дитячого садка. 

2. Значення самоосвіти у підвищенні педагогічної культури батьків. 

3.Форми залучення інших членів родини до просвітницької діяльності 

дитячого садка.  

Практичні завдання. 

  Підготуйте розширений план просвітницької бесіди з батьками 

вихованців старшої групи. 

  Укладіть таблицю «Характеристика нетрадиційних форм роботи з 

батьками». 

  Створіть наочність для одного з просвітницьких занять для батьків. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

1. Гуров, В.Н. Социальнаяработадошкольныхобразовательныхучреждений с 

семьей Текст. /В.Н. Гуров.– М.: ПедагогическоеобществоРоссии, 2003.-



160 с.  

Дуброва В.М. Допоможемо батькам – допоможемо дітям // Палітра 

педагога. –  1998. – №1. – С.28-31. 

2. Керівництво дошкільним навчальним закладом : інформ.-метод. 

матеріали на допомогу кер. дошк. навч. закл.: збірник. / [упоряд.: 

Н.С.Майор та ін.] – Т.: Мандрівець, 2008. – 167 с.  

3. Козак Н.М. Робота з батьками: нові підходи. .// Дошкільне виховання 

2000 № 7, С. 14 – 15. 

4. Назаренко А. І. Актуальні проблеми взаємодії дошкільного закладу і 

соціального середовища / А. І. Назаренко // Проблеми освіти: наук.-метод. 

зб. / [редкол.: М. З. Згуровський та ін.]; – Ін-т змісту і методів навчання. – 

К., 1997. – Вип. 7. – С. 27-39. 

5. Поніманська Т. І. Готовність до педагогічних інновацій у контексті 

гуманістичної педагогіки / Т І. Поніманська // Оновлення змісту і методів 

дошкільної освіти в Україні: наукові записки Рівнен. держ. педагог. ін.-ту. 

– Рівне : РДПІ, 1999. – Вип. 5. – С. 10-15. 

6. Романовська Д.І., Собкова С.П.  Психологічний супровід організації 

роботи з батьками в освітніх навчальних закладах. Методичний посібник. 

Чернівці. 2003.– 102 с. 

 

 
 

Практичне заняття № 1 

Тема: Особливості становлення та розвитку інституту сім`ї в 

Україні 

План 

1. Характеристика становлення сім’ї як соціального інституту. Історичні 

форми шлюбу на Україні. 

2. Поняття роду, родини. Родинні зв’язки в сім’ї. 

3. Регіональні особливості сімейних обрядів і звичаїв щодо виховання в 

українській родині. 

4. Вітчизняний та світовий досвід педагогіки сімейного виховання. 

5. Українські класики про виховання дітей у сім’ї (К.Д.Ушинський, 

А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський та ін.). 

 

 

Практичне заняття № 2 

Тема: Сім'я – соціальний інститут виховання особистості 

План 



1. Материнство і батьківство як історично-культурне явище. 

2. Функції батька і матері в сучасній родині. Моделі взаємин подружжя 

в сім'ї. 

3. Характеристика типів та структури сучасних сімей, тенденції їх 

розвитку. 

4. Сутність  та соціальні функції сім'ї.  Основні чинники і умови 

сімейного благополуччя. 

5. Періодизація розвитку сім'ї і функції членів сім'ї. Динаміка сімейних 

стосунків. Особливості життєдіяльності сім'ї на важливих етапах її 

розвитку. 

6. Відносини в сім'ї. Середовище і його роль у формуванні і соціалізації 

особистості. 

7. Вплив особистісних особливостей подружжя на стійкість шлюбу.  

 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Теоретико-методологічні основи сімейного виховання 

 

План 

1. Зміст, мета і завдання сімейного виховання. 

2. Принципи сімейного виховання. 

3. Методи сімейного виховання. 

4. Педагогічні умови виховання дітей в сім’ї. Особливості сімейного 

виховання дошкільників 

 

Практичне заняття № 4 

Тема: Традиційні шляхи сімейного виховання як педагогічна система 

 

План 

1. Первинна соціалізація в родинному колі. Стилі сімейного 

виховання. 

2. Традиції виховання хлопчика, дівчинки в українській родині.  

3. Батьківській авторитет та його значення у вихованні дітей. 

4. Участь родичів та громади у вихованні дитини.  



Скласти характеристику на знайому сім’ю, в якій виховується дитина-

дошкільник (тип батьківської любові, стилі виховання, взаємини). 

Практичне заняття № 5 

Тема: Становлення і розвиток  особистості  

План 

1. Образ дитини в традиційній культурі. 

2. Традиційні уявлення про механізми народження і становлення 

особистості. 

3. Життєвий шлях особистості, його етапи. 

4. Підходи до вікової періодизації становлення і розвитку особистості в 

традиційних культурах, віковій психології. 

5. Вікові категорії. Вікова періодизація, символічні межі вікової 

періодизації. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Форми і методи взаємодії дошкільного навчального закладу із 

сім’єю. 

План 

1. Історія залучення батьків до участі в навчально-виховному процесі. 

2. Форми співробітництва батьків і педагогів: тематичні збори, довідки за 

телефоном, письмові форми спілкування, щотижневі нотатки, 

індивідуальні зошити, дошка оголошень та виставок, скриньки для 

пропозицій, інформаційні бюлетені тощо. 

3. Поведінкові проблеми і труднощі дітей. 

4. Підходи до класифікації ігор. Еволюція гри на різних етапах розвитку 

особистості. Сімейні ігри. 

5. Компенсаторний і координаційний зв`язок між дитячим садком і 

сім`єю. 

 

 

Практичне заняття № 7 

Тема: Методика проведення батьківських зборів у днз. 

План: 

1. Методика проведення батьківських зборів у днз (див. додаток 1). 



2. Зміст, мата і завдання батьківського комітету. 

3. Скласти тематику батьківських зборів (за власним вибором групи 

дітей). 

4. Форми залучення батьків до батьківських зборів. 

5. Тематичні анкети для батьків. 

6. Скласти конспект і провести батьківські збори. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: Підвищення педагогічної культури батьків 

План: 

1. Педагогічна культура батьків: поняття, складові, рівні сформованості. 

2. Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури 

батьків. 

3. Методики спрямовані на вивчення сімей вихованців. 

4. Методики щодо підвищення педагогічної культури батьків. 

5. Розробити і провести в аудиторії орієнтовні сценарії тренінгових 

занять для батьків (див додаток 2. Орієнтовні сценарії тренінгових 

занять для батьків). 

 

Практичне заняття № 9 

Тема: Психолого-педагогічна просвіта батьків 

План: 

 

1. Вивчення родини, забезпечення її психолого-педагогічної просвіти. 

2. Особливості спілкування батьків з дітьми та між собою. 

3. Консультації – як форма організації психолого-педагогічної просвіти 

батьків. 

4. Тематика бесід з батьками, обговорення педагогічних 

ситуацій.(Підготувати 5 педагогічних ситуацій різної тематики). 

5. Тестування батьків. Підготувати тести.  
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ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ ДНЗ З 

РОДИНАМИ» 

І ВАРІАНТ 

1. Розвиток – це: 
А) накопичення кількісних змін в організмі людини 

Б) знищення старого та виникнення нового 

В) кількісні та якісні зміни в організмі людини, які відбуваються з 

часом під впливом різних факторів 

Г) зміни у характері індивіда. 

 

2. Рушійними силами процесу розвитку особистості є ...  

А) природні задатки дитини 

Б) вимоги дорослих 

В) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх 

досягнення 

Г) закони природи. 

 

3. На розвиток особистості впливають такі основні чинники: 

А) спадковість, спілкування, навчання 

Б) діяльність, середовище, виховання 

В) спадковість, середовище, виховання 

Г) середовище, спілкування, навчання. 

 

4. Задатки – це ... 

      А) готові психічні властивості, які, незалежно від зовнішніх 

чинників, проявляються на  певному етапі життя 

Б) знання, уміння, навички 

В) отримані від народження природні потенції розвитку певних 

психічних властивостей 

Г) спрямованість особистості 

 

5. Як називається здібність особистості, яка полягає у здатності до 

творчості, спроможності генерувати незвичні ідеї, відходити від 

традиційних схем, швидко розв’язувати проблемні ситуації? 

      А) перцептивні здібності 

      Б) динамізм особистості 

      В) оптимістичне прогнозування 

      Г) креативність 

 

6. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є: 

А) навчальна діяльність 

Б) гра 

В) спілкування з ровесниками 

Г) зображувальна діяльність 



 

7. До біологічно обумовленої підструктури особистості відносять: 
              А) знання 

              Б) інстинкти 

              В) темперамент 

              Г) рівень домагань 

 

8. Який напрям психології полягає у тому, що зводить поведінку 

людей до механічних, машиноподібних актів у відповідь на зовнішні 

подразники (S – R)? 
А. Психоаналіз 

Б. Біхевіоризм 

В. Когнітивна психологія 

Г) Гештальтпсихологія 

 

9. До якої групи відносяться види хибного батьківського 

авторитету (за А. С. Макаренком): 

А) Авторитет знання, гонору, вибору 

Б) Авторитет підкупу, чванства,  дружби, придушення 

В) Авторитет сумління, педантизму  

Г) Авторитет вимогливості, залякування, придушення 

 

10. Батьківські збори, лекції для батьків,читацькі конференції – 

це… 

А) Форми зв’язку  ДНЗ та сім’ї 

Б) Індивідуальні форми зв’язку ДНЗ та сім’ї 

В) Колективні форми зв’язку ДНЗ та сім’ї 

Г) Групові форми зв’язку ДНЗ та сім’ї 

 

11. Тип взаємин у сім’ї,  заснований на жорсткій регламентації 

поведінки дитини, суворому контролі за нею, використанні покарань, 

погроз: 

А) диктат 

Б) придушення 

В) ігнорування 

Г) лібералізм 

 

12. Цілісність виховного впливу забезпечується дотриманням при 

плануванні 

А) принципу доступності 

Б) виховання особистості в колективі 

В) принципу комплексності 

Г) принципу демократизму 

 



13. Суть сімейного виховання полягає в: 

А) організації структури сім’ї та життя дитини 

Б) ієрархії та авторитеті дорослих членів родини 

В) організації фізичного, морального, трудового, естетичного, 

інтелектуального виховання дітей 

Г) організації побуту  

 

14. Уявлення батьків про вікову динаміку розвитку дитини, 

оцінювання її поведінки, знання методів виховного впливу це: 

А) педагогічна компетентність 

Б) педагогічні знання 

В) досвід 

Г) рефлексія 

 

15. Девіантна поведінка – це: 

А) поведінка, що відхиляється від прийнятих у суспільстві ціннісно-

нормативних стандартів. 

Б) поведінка тварин чи людини, яка виникає і змінюється під впливом 

певної ситуації. 

В) поведінка, що характеризується розумовими розладами. 

Г) тип поведінки, що характеризується відривом від реальності, 

відсутністю уваги тощо. 

 

16. Психолого-педагогічний супровід – це… 

А) це важлива ланка у системі психологічної допомоги батькам дітей із 

проблемами у розвитку. 

Б) це спосіб включення індивіда в процес взаємодії з метою створення 

умов для саморозвитку, саморуху в діяльності всіх суб’єктів взаємодії. 

В) пропозиція, вказівка, як чинити в певних обставинах. 

Г) допомога батькам у організації вільного часу дитини. 

 

17. Джерелом виховного впливу є: 

А) сім’я 

Б) розумова активність 

В) почуття відповідальності 

Г) ДНЗ 

 

18. Авторитарне виховання: 
А) виховання, яке ґрунтується виключно на безумовному визначенні 

авторитету виховання і повному підпорядкуванні вихованця його волі 

Б) діяльність особистості, яка спрямована на формування у себе якостей, 

що необхідні для виконання певних обов’язків у суспільстві 

В) розвиток пізнавальних мотивів, формування системи знань. 

Г) жорстоке, примусове виховання, що межує з фізичним насильством 

 



19. Показником рівня якості праці вихователя є: 

А) професійна компетентність 

Б) педагогічна компетентність 

В) комунікативна компетентність 

Г) компетентність саморозвитку 

 

20. Яка з ідей В. Сухомлинського є такою, що випередила свій час?: 

А) навчання шестирічок 

Б) взаємодія навчального закладу з родинами 

В) робота з невстигаючими учнями 

Г) робота з обдарованими дітьми  

 

21. Яка якість педагога є найціннішою для В. Сухомлинського?: 

А) самореалізація 

Б) вимогливість 

В) людяність 

Г) відповідальність 

22. Професійна придатність учителя – це: 

А) необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття 

вищої освіти 

Б) показник рівня засвоєння вчителем спеціальних знань 

В) необхідний комплекс здібностей, фізичних, нервово-психічних і 

моральних якостей, що потрібні для набуття певних робочих функцій і 

успішної діяльності у сфері освіти 

Г) новаторство, своєрідний погляд на освіту 

23. До методів формування свідомості особистості належать: 

А) педагогічна вимога, громадська думка, вправи 

Б) приклад, бесіда, лекція, диспут 

В) заохочення, покарання 

Г) ігри 

24. Скільки стадій розвитку колективу за теорією А.С. Макаренка? 

А) 3 

Б) 4 

В) 5 

Г) 2 

 



25. Хто із представників «теорії вільного виховання» кінця ХХІ 

початку ХХ століття першим реалізував на практиці принцип 

самонавчання дітей: 

А) Ф. Фребель 

Б) М. Монтессорі 

В) Ж.-Ж.Руссо 

Г) С. Русова 

26. Дитина виросте егоїстичною, якщо не пізнає… («Серце віддаю 

дітям»)?: 

А) щастя 

Б) піклування 

В) образи, горе, страждання 

Г) радість пізнання 

27. За яких обставин дитячий колектив стає виховною силою 

(«Серце віддаю дітям»)?: 

А) кожна дитина піклується про інших 

Б) постійне дитяче спілкування 

В) колективна праця 

Г) звеличується кожна особистість 

28. Автором твору «Батьківська педагогіка» є:  

А) К.Д. Ушинський  

Б) А.С. Макаренко 

В) В.О. Сухомлинський  

Г) Ш. Амонашвілі  

 

29. Хто відкрив перший дитячий садок в Україні?  

А) О.Духнович  

Б) Н. Лубенець  

В) С. Русова  

Г) К. Ушинський  

 

30. Хто здійснив порівняння душі дитини з чистою дошкою 

(tabula rasa)?  

А) Дж. Локк  

Б) Платон  



В) Ш. Амонашвілі 

Г) Януш Корчак  

31. Хто з видатних педагогів порівнював працю педагога з 

променем сонця, животворним джерелом, необхідним для 

успішного розвитку дитини, а майстерність педагогічної діяльності 

з творчістю художника і скульптора?  

А) Я.А. Коменський  

Б) К.Д. Ушинський  

В) Ф. Фребель  

Г) І. Г. Песталоцці  

32. Хто є автором твору «Материнська школа»?  

А) Джон Локк. 

Б) Ж.Ж. Руссо. 

В) Я.А. Коменський. 

Г) В.Сухомлинський 

 

33. Основними елементами педагогічної майстерності є: 

    А) професійна компетентність, гуманістична спрямованість 

    Б) толерантність, компліментарність, лібералізм 

    В) педагогічна взаємодія, вміння спілкуватися 

           Г) вдале володіння навчальним матеріалом, ерудиція, логіка 

 

34. Стиль педагогічного спілкування, що поєднує в собі 

позитивне ставлення до дітей із лібералізмом: 
      А) спілкування на підставі захоплення спільною творчою 

справою 

      Б)  спілкування на основі дружнього ставлення 

      В) спілкування-дистанція 

      Д) спілкування-загравання 

 

35. Який стиль педагогічного керівництва характеризується 

низьким рівнем вимогливості до учнів, поблажливістю, низьким 

рівнем контролю з боку вчителя та погіршенням дисципліни? 

А) ліберальний 

Б) плюралістичний  

В) демократичний 

Г) авторитарний. 

 

36. Процес передавання емоційного стану від одного індивіда до 

іншого на рівні психічного контакту - це 

А) емоційне реагування                                     Б) емоційне зараження 

В) емоційна дія                                                   Г) емоційна напруга. 

 



37. Педагогічний такт – це 

А) певні психологічні особливості особистості, які є умовою 

досягнення нею в ролі вчителя високих результатів у навчанні та 

вихованні дітей 

Б) стійка індивідуально-специфічна система психологічних засобів, 

прийомів, навичок, методів, способів виконання педагогічної діяльності 

В) дотримання педагогічного принципу міри в спілкуванні з дітьми в 

найрізноманітніших сферах діяльності 

Г) уміння педагога поєднувати та за необхідністю використовувати 

різні методи й прийоми навчання. 

 

38. Анамнез – це… 

А) порушення процесу письма 

Б) детальні відомості про умови виникнення та перебігу хвороби, 

історію розвитку дитини на всіх етапах її життя 

В) пристосування до умов мінливого середовища з метою виживання 

Г) становище суб’єкта у системі міжособистісних стосунків, що 

визначає його права, обов’язки та привілеї. 

 

39. Індивідуальний розвиток, що не збігається з умовно прийнятою 

нормою називається 

А) дизонтогенез 

Б) онтогенез 

В) філогенез 

Г) патологія 

 

40. Характерний вияв, ознака психічних або органічних порушень і 

захворювань, що свідчать про зміни нормального функціонування 

організму або психіки – це  

А) символ 

Б) маркер 

В) модель поведінки 

Г) симптом  
 

 

ІІ ВАРІАНТ 

1. До соціально обумовленої підструктури особистості належить: 

А) конституція тіла 

Б) переконання 

В) вік і стать 

Г) темперамент 

 

2. Особистістю людина стає тільки тоді, коли… 



А) досягає вісімнадцятирічного віку 

Б) самостійно та свідомо керує своєю поведінкою 

В) оволодіває певною професією. 

Г) має талант 

 

3. Від народження дитина отримує... 

А) характер 

Б) задатки для розвитку певних здібностей 

В) потреби, спрямованість 

Г) творчі здібності 

 

4. Задатки – це ... 

А) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів 

проявляються на певному етапі життя 

Б) знання, уміння, навички 

В) отримані від народження природні потенції розвитку певних психічних 

властивостей 

Г) спрямованість особистості 

 

5. Соціалізація – це: 

А) процес соціального розвитку людини під впливом усієї сукупності 

факторів соціального життя, процес засвоєння людиною соціальних ролей, норм 

поведінки у суспільстві 

Б) перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й 

індустріального 

 В) переорієнтація освіти з предметно-змістовного принципу навчання основ 

наук на вивчення цілісної картини світу 

Г) можливість соціального прогресу людства у глобальному вимірі 

 

6. Прагнення вчинити як всі члени групи називається: 

А) наслідування                          Б) конформізм 

В) модель поведінки                    Г) колективізм 

7. Критичне мислення – це…  

А) наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих 

та незалежних рішень 

Б) тип мислення, що відкидає нав’язувані йому зразки і схеми 

людського мислення 

В) такий тип мислення, який дозволяє абстрагуватися від дрібних деталей і 

дивитися на ситуацію в цілому 

Г) інтелектуальна діяльність щодо розв’язування професійних задач 

8. Здійснення  індивідом контрольно-оцінювальної  діяльності, 

спрямованої на себе – це: 
А) самовиховання                              Б) самоосвіта 

В) рефлексія                                      Г) самоконтроль 



9. Дитина засвоїть ту мову, яка ...   

А) передається по спадковості 

Б) якою користуються оточуючі 

В) засвоїть мову своїх батьків, навіть серед тварин /наприклад, Тарзан/ 

Г) яку захоче і сама обере за рідну 

 

10. Оперативний зворотній зв’язок педагога з батьками здійснюється на 

основі: 

А) живого діалогу 

Б) живого споглядання 

В) абстрактного мислення 

Г) консультування 

 

11. Вплив дошкільних закладів на розвиток педагогічної культури 

батьків буде ефективним, якщо відповідатиме таким критеріям: 

А) індивідуалізація, спрямованість, адресність 

Б) гнучкість, систематичність, послідовність 

В) знання вікових особливостей, новоутворень і криз дитинства 

Г) компенсаторність 

 

12. Співпереживання, адекватна реакція на вчинки й почуття дітей: 

А) педагогічна рефлексія 

Б) педагогічна емпатія 

В) педагогічний авторитет 

Г) педагогічний прийом 

 

13. Вміння батьків аналізувати, критично оцінювати власну виховну 

діяльність, знаходити причини своїх педагогічних помилок це: 

А) педагогічні методи 

Б) педагогічна рефлексія 

В) педагогічний всеобуч 

Г) педагогічні прийоми 

 

14. Педагогічна культура батьків це: 

А) авторитет батьків у очах їхніх дітей 

Б) педагогічна і психологічна компетентність 

В) педагогічний всеобуч 

Г) досвід виховання дітей у сім’ї  

 

15. На якому етапі проведення батьківських зборів відбувається 

організація батьків, створюється атмосфера доброзичливості та довіри, 

мотивування на спільне вирішення проблем: 

А) вступна 

Б) основна 

В) заключна 



Г) різне 

 

16. Найпоширеніші стилі сімейного виховання в психолого-педагогічній 

літературі: 

А) авторитетний, хаотичний, гармонійний 

Б) авторитарний, демократичний, ліберальний 

В) автономний, контролюючий, соціальний 

Г) автентичний, гармонійний, виховний 

 

17. Яку сім’ю називають нуклеарною? 

А) до якої входять тільки батьки і їхні діти 

Б) яка складається з одностатевих партнерів 

В) поєднує батьків, дітей і інших родичів 

Г) коли крім батьків і дітей разом живуть дідусі і бабусі 

 

18. Як називається енциклопедія сімейного виховання А.С.Макаренка? 

А) «Про виховання» 

Б) «Книга для батьків» 

В) «Листи до сина» 

Г) «Батьківська педагогіка» 

 

19. Ряд поколінь, що походять від одного предка: 

А) родина 

Б) рід 

В) сім’я 

Г) плем’я  

 

20. Спілкування та взаємодії вихователів й батьків на основі поваги, 

доброзичливості одне до одного це принцип: 

А) гуманізації 

Б) демократизації 

В) аксіологічний 

Г) глобалізації 

 

21. Метод виховання, який дає конкретні зразки для наслідування і 

активно впливає на свідомість і поведінку дитини: 

А) вимога 

Б) роз’яснення                   

В. бесіда                             

Г. приклад 

 

22. Метод виховного впливу, за допомогою якого вихователь 

звертається до свідомості, почуттів, життєвого досвіду дітей з метою 

формування свідомого ставлення до дійсності і норм поведінки: 

А) Метод заохочення. 



Б) Метод привчання. 

В) Метод переконання. 

Г) Педагогічна вимога 

 

23. Неприйняття індивідуальних особливостей дитини, у поєднанні з 

жорстким контролем, регламентацією життя дитини, нав’язуванням їй єдино 

правильного (з погляду батьків) типу поведінки: 

А) гіпопротекція 

Б) гіперсоціалізація 

В) суперництво 

Г) емоційне відторгнення 

24. Принцип, який означає встановлення партнерських взаємин між 

ДНЗ і сім’єю у вихованні дітей: 
А) демократизму 

Б) співробітництва 

В) співпраці 

Г) партнерства 

 

25. Назвіть групу, до складу якої входять колективні форми зв’язку 

вихователя та сім’ї: 

А) Батьківські збори, відвідування сім’ї дитини 

Б) Запрошення батьків до школи, листування з батьками. 

В) Відвідування сім’ї, запрошення батьків до школи 

Г) Батьківські збори, лекції для батьків, читацькі конференції. 

26. Поєднання загостреної уваги до дитини з великою кількістю 

обмежень і заборон, що призводить до формування нерішучості, 

несамостійності дитини це: 

А) домінуюча гіперпротекція 

Б) гіперсоціалізація 

В) співробітництво 

Г) емоційне відторгнення 

 

27. Тривожно-недовірлива концентрація батьків на стані здоров’я 

дитини, її соціальному статусі, очікування успіхів часто з недооцінюванням 

індивідуальних психологічних особливостей дитини: 

А) гіпопротекція 

Б) гіперсоціалізація 

В) співробітництво 

Г) емоційне відторгнення 



 

28. Розкрийте сутність поняття «авторитет»: 

А) Авторитет – особлива риса характеру людини, що дає їй змогу 

підпорядковувати собі інших людей 

Б) Авторитет передбачає вплив батьків на своїх дітей на основі обов’язкових 

для виконання вимог до них 

В) Авторитет – це властивості окремої особи, групи чи організації, завдяки 

яким вони заслуговують на довіру, а тому можуть впливати на погляди і 

поведінку інших людей в будь-якій сфері життя. 

Г) Під авторитетом варто розуміти такі якості людини, що забезпечують її 

одноосібну владу над іншими людьми. 

 

29. Агнозія – це… 

А) розлади свідомості у дітей 

Б) порушення процесів сприймання та впізнавання за умови збереження 

чуттєвості й свідомості. 

В) брак або недорозвиток мислення 

Г) порушення пам’яті  

30. Марне сподівання, невдача, обман, розчарування 

А) тривожність 

Б) ригідність 

В) негативізм 

Г) фрустрація 

 

31. Розгальмованість дитини – це… 

А) процес, який виявляється у надмірній рухливості, метушливості, 

незібраності, непосидючості дитини 

Б) відновлення або компенсація порушених функцій організму та 

працездатності 

В) усвідомлення й оцінювання дитиною власних помилок 

Г) узагальнена характеристика, що виявляється в критичності, 

ініціативності, адекватній самооцінці та почутті особистої відповідальності   

32. Стереотипи переважно засвоюються в… 

А) дошкільному віці                                     

Б) ранньому віці 

В)підлітковому віці                                            

Г) юнацькому віці 

 

33. Принцип детермінізму в міжособистісні сфері слід розуміти як… 



А) відображення навколишнього світу у формі переживань, образів, понять 

Б) система понять, за допомогою якої вивчаються різні аспекти предмета 

дослідження 

В) боротьбу протидіючих сил, як-от ДНЗ і родина 

Г) встановлення причинно-наслідкових зв’язків між явищами й процесами 

 

34. Усунення негативних рис та формування нових чи закріплення 

старих позитивних якостей, прагнення до гармонійного формування 

особистості та її мотивів – це… 

А) самовиховання 

Б) перевиховання 

В) освіта 

Г) виховання. 

 

35. Виховання – це: 
А) цілеспрямована діяльність, за допомогою якої одна людина намагається 

вплинути на розвиток інших 

Б) процес внутрішніх змін в структурі особистості, обумовлений дією 

біологічних та соціальних факторів 

В) процес засвоєння індивідом суспільно-накопиченого досвіду 

Г) цілеспрямований процес впливу особистості на саму себе з метою 

самовдосконалення. 

 

36. Положення індивіда чи групи в соціальній системі - це… 
А) соціальна роль 

Б) соціальний статус 

В) активна роль 

Г) ранг. 

 

37. Вкажіть групу, в якій названо основні складові частини виховання: 

А) розумове виховання, інтелектуальний розвиток, освіта, духовна зрілість, 

загальна ерудиція 

Б) моральне виховання, духовна досконалість, енциклопедичність знань, 

трудова зрілість, кругозір 

В) розумове виховання, фізичне виховання, моральне виховання, естетичне 

виховання, трудове виховання 

Г) фізичне виховання, трудове виховання, інтелектуальне багатство, 

моральна чистота, гігієна. 

 

38. Вибір методів виховання залежить від: 
А) побажань батьків вихованців 

Б) індивідуальних та вікових особливостей дітей 

В) діяльності навчального закладу 

Г) наявності засобів виховання. 

 



39. Серед перерахованих методів виховання виділіть методи 

формування свідомості: 
А) заохочення, покарання 

Б) вправи, педагогічні вимоги 

В) розповідь, пояснення, етична бесіда 

Г) виховні ситуації, доручення. 

 

40. Почуття власної невідповідності, зумовлене справжніми або 

надуманими фізичними або психічними недоліками називається… 

А) вада 

Б) патологія 

В) внутрішній конфлікт 

Г) комплекс неповноцінності. 
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Тест «Не проґав вундеркінда» 

Кожна дитина має свої, лише їй притаманні риси, які розпізнаються в 

ранньому віці, тому обов'язок батьків виявити та розвинути приховані 

здібності та задатки. 

У цьому може допомогти такий тест. 

1. Ваша дитина навчилася рано, до шестирічного віку читати: 

– самостійно – 7 балів; 

– за допомогою когось – 5 балів. 

2. Читає багато книг, причім досить швидко – 2 бали. 

3. Сама чи за допомогою когось зацікавилася словниками та 

енциклопедіями – 2 бали. 

4. Легко навчилася читати, але відчуває труднощі під час читання – 1 бал. 

5. Займається, зазвичай, за закритими дверима, а друзів має старших за 

себе – 2 бали. 

6. Розмовляє зі старшими на рівних – 2 бали. 

7. Ставить багато різних каверзних запитань, інколи заганяючи дорослих 

у глухий кут – 2 бали. 

8. Має готові відповіді навіть на несподівані запитання – 1 бал. 

9. Іноді неуважна, але завжди вміє робити цікаві повідомлення (скажімо, 

після перегляду кінофільму, телепередачі чи спостереження за чим-

небудь) – 2 бали. 

10. Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, дає власну 

оцінку суспільним явищам – 1 бал. 

11. Одноманітні справи (миття посуду, легкі навчальні вправи, які не 

потребують особливих зусиль) викликають нудьгу – 1 бал. 



 12. Чутлива до несправедливості, навіть якщо це не стосується її особисто 

– 2 бали. 

13. Має багатий словниковий запас і вміло застосовує під час спілкування 

різні терміни – 2 бали. 

14. Любить складні ігри (шахи та ін.), які вимагають кмітливості – 1 бал. 

15. У ранньому віці цікавиться тим, що вивчають старшокласники – 1 бал. 

16. Любить різні заняття, причому хоче робити все самостійно – 2 бали. 

17. Її цікавить Всесвіт, вона цікавиться питаннями світобудови й усім, що 

стосується давньої історії – 2 бали. 

18. У школі навчається без особливих зусиль, швидко схоплює матеріал та 

має власну думку з багатьох питань – 2 бали. 

19. Має розвинуте почуття сприймання музики, образотворчого мистецтва, 

навколишнього світу і в усьому знаходить гармонію – 2 бали. 

Ось і весь тест вашого „вундеркінда”, якщо він таким є. А це залежить 

від того, скільки балів він отримає під час підрахунку. Слід ураховувати, що 

об'єктивність тестування залежить від чітких відповідей на запитання. Якщо 

ви набрали від 10 до 13 – це свідчить про те, що ваша дитина має певні 

здібності, а тому вам слід потурбуватися про те, щоб організувати її навчання 

та спрямувати розвиток здібностей. 

 

 

 

 

 



Визначення наявності в дітей особливих здібностей 

Запитальник для батьків 

1. Ваша дитина навчилась читати рано, до шестирічного віку: 

а) самостійно; 

б) з чиєюсь допомогою. 

2. Читає багато і досить швидко. 

3. Сама чи з чиєюсь допомогою зацікавилась словниками та 

енциклопедіями. 

4. Легко навчилась читати, але відчуває труднощі при читанні. 

5. Якщо чимось займається, то двері в кімнату, як правило, зачинені. 

6. Друзі дитини старші за неї. 

7. Надає перевагу спілкуванню зі старшими на рівних. 

8. Ставить багато різних каверзних запитань, часто заганяючи дорослих у 

глухий кут. 

9. У дитини є відповіді навіть, здавалося б, на найнеочікуваніші 

запитання. 

10. Іноді неуважна, але завжди може зробити на диво кмітливі 

узагальнення (наприклад, після перегляду кінофільму, телепередачі чи 

спостерігаючи за чимось). 

11. Із задоволенням починає розмову про навколишній світ, дає свою 

оцінку явищам. 

12. Неохоче ставиться до одноманітних, звичних справ – миття підлоги, 

посуду, виконання домашніх завдань, які не вимагають великих зусиль. 

13. Дуже чутлива до несправедливості, навіть якщо це її не стосується. 

14. Любить жартувати, має почуття гумору. 

15. Має багатий словниковий запас і під час розмови вміло користується 

термінами. 

16. Любить складні ігри (шахи та ін.), які вимагають кмітливості . 



17. У ранньому віці цікавиться тим, що вивчають старшокласники. 

18. Надає перевагу різним видам діяльності, причому все хоче робити 

самостійно. 

19. Її цікавить Всесвіт, питання створення світу і все, що стосується 

прадавніх часів. 

20. В школі навчається без особливих зусиль, швидко вивчає програмний 

матеріал і має на все свою думку. 

21. Має дуже розвинуте відчуття музики, образотворчого мистецтва, 

навколишнього світу. У всьому шукає гармонію. 

Примітка. Якщо відповідь на запитання 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 21 була «Так», будь-ласка, коротко опишіть, як це відбувається. 

  



Чи розвиваєте ви здібності своєї дитини? 

Як можна зрозуміти складний світ дитини: відкрити його таємниці, 

знайти те, що найбільше її цікавить, хвилює? Отже, – те, що пов’язано з 

творчістю, талантом. 

А чи замислювались ви, дорогі батьки, над тим, наскільки ефективним 

є ваш вплив на розвиток дитини? 

Пропонуємо вам невеличку анкету, відповівши на запитання якої, ви 

самі зможете його оцінити. Анкета створена на підставі узагальнення 

матеріалів із досвіду виховання обдарованих дітей. В основу їх покладено 

добірку запитань, складену Д.Льюїсом (1979 р.). 

 

АНКЕТА 

1. Яка Ваша освіта: середня, середня спеціальна, вища? (Потрібне 

підкресліть) 

2. У якій сфері людської діяльності Ви працюєте (медицина, освіта, 

економіка, право, військова, спорт і т.п.)? Ваша професія? 

3. Чим захоплюєтесь у вільний час? 

  Так Іноді Ні 

4. Чи на всі запитання дитини Ви відповідаєте так 

терпляче та відверто, як це можливо? 

   

5. Чи сприймаєте серйозно „дорослі” запитання та 

висловлювання дитини? 

   

6. Чи є у Вас удома стенд (місце), на якому дитина 

може демонструвати свої роботи? 

   

7. Чи сварите дитину за безлад у її кімнаті чи на столі, 

якщо це пов’язано з творчими заняттями й робота 

ще не закінчена? 

   

8. Чи є в дитини кімната виключно для її занять або 

частина кімнати (потрібне підкреслити)? 

   

9. Чи доручаєте дитині доручення, які їй під силу?    

10. Чи допомагаєте дитині будувати її власні плани та 

приймати рішення? 

   

11. Чи берете дитину в мандрівки цікавими місцями?    

12. Чи допомагаєте дитині удосконалити результат її 

роботи? 

   



13. Чи встановлюєте для дитини прийнятний 

поведінковий стандарт (у межах „розумного”) і 

слідкуєте, щоб вона його дотримувалась? 

   

14. Чи говорите дитині, що вона гірша за інших дітей?    

15. Чи караєте дитину, принижуючи її?    

16. Чи забезпечуєте дитину книгами та матеріалами 

для її улюблених занять? 

   

17. Чи привчаєте дитину мислити самостійно?     

18. Чи привчаєте дитину до читання з дитинства?    

19. Чи спонукаєте дитину вигадувати історії, 

фантазувати? 

   

20. Чи дозволяєте дитині брати участь у плануванні 

сімейних справ та мандрівок? 

   

21. Чи хвалите дитину за вивчені вірші, розповіді, 

пісні? 

   

22. Чи вчите дитину вільно спілкуватися з дорослими 

будь-якого віку? 

   

23. Чи розробляєте практичні експерименти, аби 

допомогти дитині більше дізнатися про щось? 

   

24. Чи дозволяєте дитині гратися з усіляким 

непотрібом? 

   

25. Чи спонукаєте дитину знаходити проблеми й потім 

розв’язувати їх? 

   

26. Чи знаходите в заняттях дитини щось гідне 

схвалення? 

   

27. Чи існують теми, які зовсім виключаєте в 

обговореннях із дитиною? 

   

28. Чи даєте дитині можливість самій приймати 

рішення? 

   

29. Чи допомагаєте дитині знаходити телепрограми, 

які-заслуговують уваги? 

   

30. Чи розвиваєте в дитині позитивне сприймання її 

здібностей? 

   

31. Чи відсторонюєтесь від невдач дитини, говорячи: 

„Я теж цього не вмію”? 

   

32. Чи заохочуєте в дитині максимальну незалежність 

від дорослих? 

   

33. Чи віддаєте перевагу самостійному виконанню 

головної частини роботи дитиною (за яку вона сама 

взялася), навіть якщо не впевнені в позитивному 

кінцевому результаті? 

   

Оцінювання результатів. 

Спочатку згідно з ключем підрахуйте бали. 



Запитання№1 

„вища” – 2 бали; 

„середня спеціальна” – 1 бал; 

„середня” – 0 балів. 

Запитання № 2 (бали нараховуються залежно від того, наскільки багато 

знань та творчого підходу потребує професія): 

„потребує багато знань та творчого підходу” – 2 бали; 

„так собі” – 1 бал; 

„стереотипна діяльність” – 0 балів. 

Запитання № 3: 

„якщо є хобі” – 2 бали; 

„немає” – 0 балів. 

Запитання №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ІЗ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 28, 29, ЗО, 32, 33: 

„так” – 2 бали; 

„іноді” – 1 бал; 

„ні” – 0 балів; 

Запитання №№ 7, 14, 27, 31: 

„так” – 0 балів, 

„іноді” –1 бал, 

 „ні” – 2 бали. 



Складіть суму балів за трьома шкалами та оцініть рівень відповідного 

показника: 

 – інтелектуального розвитку (шкала включає запитання №№ 1, 4, 5, 16, 18, 

20, 23, 27, 29): 

високий рівень – 15–18 балів; 

середній – 5–14 балів; 

низький – 0–4 бали. 

– творчих досягнень (запитання №№ 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 22, 24, 25): 

високий рівень – 19–22 бали;  

середній – 5–18 балів;  

низький – 0–4 бали. 

– здатності до саморегуляції (запитання №№ 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 26, 28, 

30, 31, 32, 33): 

високий рівень – 21–26 балів; 

середній – 7–20 балів; 

низький – 0–6 балів. 

Коли ви підрахуєте свої результати, ви зрозумієте, яким рівням вони 

відповідають. 

Отже, якщо ваша відповідь перебуває в межах „високого” рівня, можна 

сказати, що ви докладаєте всіх зусиль для якнайповнішого розвитку в дитини 

її талантів і здібностей. Ви підтримуєте кожне її поривання, намагаєтесь 

сформувати в неї такі риси характеру, як самостійність, незалежність, 

доброзичливість і контактність, уміння організовувати себе й інших, – 

характеристики, що є дуже важливими для реалізації творчої особистості. 



Крім того, ви розвиваєте в дитини позитивне бачення себе і світу, прагнете 

сформувати в неї адекватну самооцінку, що впливає на розвиток 

реалістичного та оптимістичного ставлення до себе і світу, а отже, є 

запорукою збереження психологічного здоров’я. 

Однак тут хочеться поставити перед вами запитання: чи не забуваєте ви 

в „єдиному пориві” про свої особисті та інших людей бажання й потреби, чи 

привчаєте ви дитину розуміти їх і рахуватися з ними? Якщо – „так”, то ви 

створили „ідеальну” атмосферу для розвитку талановитої особистості. 

Середній рівень свідчить про позицію батьків щодо виховання дитини з 

погляду „здорового глузду”. Такий підхід, з одного боку, забезпечує більшою 

чи меншою мірою розвиток здібностей, з іншого – може його якоюсь мірою 

стимулювати або переслідує позицію „невтручання”, надаючи тим самим 

дитині свободу дій, можливість діяти згідно зі своїми бажаннями та на 

власний розсуд. 

Це сприяє до певної міри формуванню суперечливого типу особистості, 

тобто такої, яка, виявляючи ініціативність, водночас постійно вагається, 

через те що її думки, досягнення й переживання не поділяються значущими 

для неї дорослими (це не підтвердиться за умови низького інтелектуального 

розвитку). 

Отже, зважаючи на широкий діапазон відповідей, що належать до 

середнього рівня, ви можете визначити, де приблизно за числовим значенням 

знаходиться ваша відповідь і наскільки вам потрібно вносити зміни у 

виховання дитини. 

Що стосується низького рівня, то чи не спадало вам на думку, що ви 

багато часу віддаєте службовим обов'язкам, а на дитину його просто не 

вистачає? А може, ви не зовсім уявляєте собі, яким повинне бути виховання? 

Ці та інші причини можуть призвести до збідніння інтелектуальних вражень 

та позитивних переживань дитини внаслідок одноманітності середовища, 



інертності та різних страхів, у тому числі й нового – через надмірну 

імпульсивність, роздратованість, суворість та залякування з боку батьків. 

Такий стан справ не тільки не сприяє розвиткові здібностей дитини, а й 

травмує її особистість. 

І останнє – будьте щирі самі з собою. Адже ця анкета – тільки для вас. 

  

  



Педагогічні рекомендації для студентів педагогічних вузів, 

учителів-практиків та батьків 

Розвиток творчих здібностей дітей – предмет особливої уваги 

педагогічного процесу, адже робота з такими дітьми вимагає від педагога 

забезпечення необхідних умов для повноцінного розвитку обдарованих 

особистостей. Щоб цей розвиток був максимально ефективним, необхідно:  

1) під час організації процесу навчання, перш за все, усвідомити 

сутність, види, структурні компоненти обдарованості; 

2) проводити психолого-педагогічну діагностику, із метою вияву 

обдарованості в дітей; 

3) впроваджувати в навчально-виховний процес нові особистісно 

зорієнтовані технології, які б ґрунтувалися на гуманістичних принципах; 

4) створювати належні умови для розвитку обдарованості учнів; 

5) формувати в учнів навички самоаналізу своєї самостійної діяльності. 

Завдання вчителя полягає в тому, щоб, визначивши рівень розумової 

обдарованості учнів, правильно організовувати дидактичний процес, 

спрямовуючи його на розвиток і вдосконалення творчих здібностей кожної 

дитини. 

У процесі нашого дослідження було з’ясовано, що ефективність 

навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми залежить від 

правильного добору новітніх технологій, зокрема евристичного навчання, яке 

сприяє розвитку розумової обдарованості дітей. 

Провівши ряд експериментів із обдарованими дітьми, проаналізувавши 

роль учителя в дидактичному процесі, ми розробили своєрідні заповіді, які 

будуть корисними педагогам. 

Заповіді вихователеві: 



1) вихователь не повинен повсякчас розхвалювати кращого вихованця. Не 

слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще 

заохотити до спільного заняття з іншими дітьми; 

2) педагогові не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами 

змагання. Обдарована дитина буде частіше від інших переможцем, що 

може викликати неприязнь до неї; 

3) вихователь не повинен робити з обдарованої дитини «вундеркінда». 

Недоречне випинання винятковості породжує найчастіше 

роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність –

зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей і навіть 

сарказм із боку вчителя звичайно – недопустимі; 

4) педагогові треба пам’ятати, що в більшості випадків обдаровані діти 

погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються. 

У процесі нашого наукового дослідження ми визначили такі психолого-

педагогічні умови розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей: 

Не можна! 

– оцінювати продукти творчої діяльності в балах;  

– нав’язувати тематику, без огляду на потреби дітей;  

– обмежувати способи роботи з тим чи іншим матеріалом;  

– жорстко обмежувати час для творчої роботи;  

– давати негативну емоційну оцінку процесу й результатам творчості; 

– порівнювати роботи дітей, хвалячи одних і лаючи інших.  

 Не слід забувати, що першоосновою формування світогляду, 

духовності та розвитку обдарованості особистості виступає сім я. 

Тому з боку сім’ї необхідними є: 

– створення стимулюючої духовної та морально психологічної 

атмосфери; 



– організація оптимального режиму життя, діяльності та розвитку 

дитини; 

– інтеграція зусиль зі школою, позашкільними закладами; 

– стимулювання інтелектуального та творчого пошуку; 

– пріоритет відносин співробітництва, співтворчості; 

– забезпечення адекватної фінансової та матеріальної підтримки 

дитини; 

– володіння необхідним обсягом психолого-педагогічних знань, умінь і 

навичок щодо вивчення та підтримки дитини. 

Наведені нами педагогічні рекомендації не вичерпують усіх можливих 

із нашої проблеми. Вони можуть бути розширені й доповнені в процесі 

педагогічної діяльності, спостереження та власного досвіду кожного вчителя. 

Корисні рекомендації  учителям розробив американський психолог 

Дж. Гауен. Ось найцікавіші з них: 

1.  Створіть дитині затишні й безпечні психологічні умови для 

пошуків. 

2. Підтримуйте здатність дитини до творчості і висловлюйте 

співчуття при невдачах. Уникайте негативного оцінювання творчих ідей 

дитини. 

3. Терпляче сприймайте найдивовижніші її ідеї, уважно ставтеся до 

будь-яких запитань дитини. Намагайтеся відповідати на всі запитання, навіть 

якщо вони здаються безглуздими. Поясніть, що на більшість її запитань не 

завжди можна одразу відповісти. Для цього потрібен час і терпіння. Дитина 

має навчитися перебувати в інтелектуальному напруженні, не уникати ідей, 

які цьому сприяють. 

4. Надавайте дитині можливість побути на самоті. Надмірне 

опікування заважає творчості. Бажання і цілі дітей належать їм, отож інколи 

допомога вчителя може сприйматись як „порушення кордонів” особистості. 



5. Допоможіть дитині створити систему цінностей на основі не 

лише власних поглядів, а й думок інших людей. 

6. Створіть дитині умови для задоволення основних людських 

потреб (почуття безпеки, поваги до себе й навколишніх), оскільки людина, 

енергія якої спрямована лише на це, має менше можливостей сягнути 

високого рівня розвитку. 

7. Знайдіть слова підтримки для нових творчих починань дитини, не 

критикуйте її перших починань, навіть невдалих. Щиро ставтеся до дитини: 

намагайтеся діяти не лише для себе, а й для тих, кого любите. 

8. Допомагайте дитині стати „поміркованим авантюристом”, інколи 

покладатися на ризик та інтуїцію: найімовірніше, що саме це допоможе 

зробити справжнє відкриття. 

9. Підтримуйте необхідну для творчості атмосферу, допомагаючи 

дитині уникнути несхвалення навколишніх, соціальних негараздів, 

негативної реакції однолітків. Дитина, позбавлена позитивного творчого 

виходу енергії, може спрямувати її в небажаному напрямі. 

10. Допоможіть дитині знайти собі товариша за віком і з такими 

самими здібностями, що й у неї, аби позбутися самотності та дефіциту 

спілкування. 

Принципи спеціалізації навчальних програм для здібних і 

обдарованих дітей (А. Пассов): 

1. Зміст програми спецкурсу передбачає детальне, поглиблене 

вивчення найважливіших проблем, ідей і тем, які інтегрують знання зі 

структурами мислення. 

2. Програма спецкурсу сприяє розвитку продуктивного мислення, а 

також навичок його практичного застосування, що допомагає учневі 

переосмислювати наявні знання й генерувати нові. 



3. Програма спецкурсу дає учням можливість ознайомитися з 

різноманітною інформацією, прищеплює їм жадобу знань. 

4. Програма спецкурсу сприяє вільному користуванню 

відповідними джерелами. 

5. Програма спецкурсу заохочує ініціативу і самостійність учнів у 

навчанні й розвитку. 

6. Програма спецкурсу сприяє розвитку свідомості й самосвідомості 

учнів, усвідомленню зв’язків із іншими людьми, природою, культурою тощо. 

7. Програма спецкурсу оцінюється відповідно до раніше визначених 

принципів. При цьому особлива увага приділяється складним розумовим 

процесам дітей, їхнім здібностям до творчості й виконавської майстерності. 

  



„Десять кроків до відкриття” 

О.Писаренко 

I крок: „Стати дитиною”  

Усе життя ми обмежуємося отриманими знаннями. Спробуйте „стати” 

дітьми й вигадати запитання без обмежень. Наприклад: Звідки береться 

вітер? Чому негри чорні? Куди ховається сонце? А потім обміняйтеся 

запитаннями й дайте свою „дитячу” відповідь. Пофантазуйте, що було б, 

якби ми не мали знань про світ... Якими б тоді були ваші відповіді? 

II крок: „Оживити слово” 

Спробуймо поєднати семантику слова (його зміст) із його формою 

(літери). Слова складаються з літер і виражають поняття. У своєму малюнку 

ми спробуємо поєднати це. Спочатку зупинимося на предметах і тваринах і 

намалюємо їх за допомогою літер. 

Наприклад: слон, їжак, кактус, парашут, ведмідь, сніжинка, чайник, 

хмара. 

А тепер спробуймо намалювати портрет за допомогою слів, літер: ніс, 

рот, очі, волосся, вухо, борода. 

III крок: „Бурда презентує” 

Група учнів ділиться на команди по 5 осіб і кожна виробляє свій 

оригінальний рецепт. 

Наприклад: торт, салат, котлети. 

Можливо, це буде об’єднання кількох рецептів, можливо, рецепт буде 

вироблений шляхом проб і помилок, але завдання дане на тиждень і потім 

відбувається дегустація витворів кулінарного мистецтва. Особливо цінується 



сміливість поєднання інгредієнтів. Кожному витвору дають відповідну назву, 

побудовану на відчуттях від дегустації (кожен пропонує свою). 

 Результати творчих завдань краще не оцінювати загалом, а домагатись 

акцентуації уваги на цікавих знахідках. 

Набагато важче від цікавості дорослим дається відкритість до нового. 

Вони ніби намагаються щось дослідити, але тільки-но натрапляють на нове 

поняття, яке їм не подобається, відразу відштовхують його. Нові ідеї схожі на 

страшні сни: вони незрозумілі й загрожують звичному життю. Згадайте, коли 

ви востаннє познайомилися з новою людиною з незвичного для вас 

середовища, спробували нову екзотичну страву, поїхали до незнайомого 

міста чи району, слухали музику групи з незнайомою назвою... 

Скажіть, ви сприйняли це одразу чи відштовхнули тільки тому, що це 

могло порушити ваш комфорт? 

IV крок: „Здобути нові враження” 

Учням пропонують різнорідну музику, наприклад, музику Скрябіна, 

доби бароко, Hard Rock, а також брикет пластиліну й бісер різних кольорів. Із 

цього матеріалу пропонують створити своє враження від прослуханої 

мелодії, не оцінюючи її. Наприкінці гри варто відзначити, як змінилося 

ставлення до почутої музики після запропонованого завдання. 

Так само під „нову” музику можна уявити пейзаж за вікном електрички 

й розповісти про нього або намалювати враження від нових страв, які діти 

спробували в грі „Бурда презентує”. 

V крок: „Дати нове життя „ломаці” 

У дитячому садочку діти зламані речі, іграшки називають „ломаками”. 

Кожен приносить із дому таку нефункціональну річ („ломаку”) і передає її 

сусідові, щоб той придумав, де ще її можна застосувати, незважаючи на її 

удавану „зіпсованість”. Якщо в групі 10 осіб, у кожного з’являється 10 



самостійних творчих ідей за одне заняття й кожен отримує на аркуші 10 

цікавих ідей застосування „свого предмета”. 

Перша умова гри – не повторювати ідеї, уже написані на аркуші. Друга 

умова гри – не обмежуватися правилами реальності, а думати так вільно, як 

маленькі діти. 

VI крок: „Намалювати поняття” 

Учням пропонується десять слів, наприклад: життя, ілюзія, ностальгія, 

ніра, свобода, індивідуальність, творчість, проміння, цікавість, вічність. 

Як ви помітили, це складні для сприймання слова, філософські поняття, 

ще недостатньо сформовані в старшокласників. Для того щоб їх запам’ятати 

краще, учням пропонують робити маленькі малюночки до кожного слова. 

Саме це зробити непросто. І в малюванні, у складності асоціацій вираження 

образів, що формують поняття, а не в пригадуванні слів, виявляється 

величезний творчий потенціал. 

Приблизну обробку таких малюнків можна знайти в тесті креативності 

Фідлера. 

Будь-який вияв творчості потребує ризику. Письменник ризикує, коли 

віддає свій твір до друку; художник – коли влаштовує виставку; актор – коли 

виходить на сцену; підприємець – коли починає новий проект. Ризик тісно 

пов’язаний із зоною комфорту. Якщо ви дозволяєте собі залишати її хоча б 

ненадовго – у нас є шанси на успіх. 

Оскільки в юнацькому віці на передній план розвитку особистості 

виступає рефлексія, пізнання себе, свого місця в світі, доцільно 

запропонувати кілька нових вправ, які допоможуть учням розвивати свою 

креативність і водночас пізнавати себе, робити відкриття всередині себе. 



Вам пропонують ігри, у яких, розвиваючи творчість, учні зможуть 

відкрити своє ставлення до батьків, сім’ї, зрозуміти мотиви поведінки 

батьків, знайти своє місце в сім’ї, у житті. 

VII крок: „Новосілля” 

Дітям пропонують намалювати свою сім’ю як хатинку або кімнату, або 

кухню, або ванну, де б кожен член сім’ї виступив у ролі якогось предмета 

(стільці, полички, квіти у вазі, килим, люстро, плафон тощо). Якщо важко 

уявити кімнату, можна спростити завдання й запропонувати намалювати 

сім’ю як набір різних стільців (пуфик, крісло, диван, табуретка, трон тощо). 

Як ви вже зрозуміли, завдання проективне. Але особливих методик для 

його обробки не потрібно, тому що в процесі обговорення своїх малюнків 

старшокласники самі відкривають для себе нерівність стосунків у сім’ї, ролі 

кожного члена сім’ї, своє місце в сім’ї і своє ставлення до цього місця. Крім 

того, кожен переносить ситуацію сім’ї на новий, незвичайний ґрунт, і це 

завдання стає надзвичайно творчим – „намалювати інтер’єр своєї сім’ї”. 

VIII крок: „Зробити собі подарунок” 

Уявіть, що попереду сімейне свято й кожен із батьків може подарувати 

вам подарунок, не обмежуючись у коштах. Що подарував би вам кожен із 

батьків? Подарунки бувають різними, і кожен із батьків у кожний подарунок 

укладає свій зміст. Спробуйте знайти зміст „своїх” подарунків й 

проаналізувати, які загальні почуття дають їм поштовх. 

Наприклад, комп’ютер =>, бо мені подобається інформатика =>, бо 

хоче, щоб я займався тим, що мені цікаво => турбота; сорочка =>, щоб я був 

охайний і мав гарний вигляд =>, щоб подобався дівчатам => турбота. А тепер 

скажіть, які подарунки ви хотіли б подарувати своїм батькам і які почуття 

відкрити їм цими подарунками? 

IX крок: „Скласти свою колискову” 



Зараз батьки часто бувають заклопотані й рідко співають на ніч 

колискові своїм дітям. Хто з вас може пригадати колискову, що співала 

мама?  
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Самостійна робота студентів з дисципліни «Теорія і методика співпраці 

з родинами» займає важливе місце у навчальному процесі ВНЗ при 

підготовці фахівців спеціальності «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА». Ефективна 

організація навчально-виховного процесу в системі професійної підготовки 

майбутніх вихователів неможлива без належної організації самостійної 

роботи студентів.  

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в 

підвищенні якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та 

закріпленню теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої 

ініціативи, самостійності, відповідальності та організованості, формуванню 

самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Виконання студентом індивідуального завданнядля самостійної роботи 

сприятиме свідомому та творчому засвоєнню теоретичних основ дисципліни, 

формуванню стійкого інтересу до психологічних знань та розвитку умінь 

ефективно їх застосовувати в практичній діяльності психолога. Завдання для 

спрямовані на те, щоб найбільшою мірою сприяти розвитку у студентів 

пізнавальної активності і самостійності в їх учбовій діяльності та 

активуванню процесу самоосвіти в ході професійного становлення в цілому.  

Самостійна робота з виконання індивідуального завдання спрямована 

на формування навичок саморегуляції пізнавальної діяльності, на розвиток 

стійкого позитивного ставлення до процесу пізнання в цілому та розширенню 

обізнаності в проблемах соціальної психології та історії психології, зокрема.  

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. 

Їх підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і 

формуванню у студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до практичних занять, 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

3) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, 

семінарських і практичних занять), 

4) підготовка до модульних контрольних робіт, 

5) підготовка до іспиту. 

 

Види самостійної роботи: 

1. Конспект лекцій та семінарських занять. 

Дана форма самостійної роботи передбачає своєчасне, повне та охайне 

конспектування лекційного матеріалу. Щодо конспектування семінарських 



занять, то допустимо довільний обсяг, але повний, розгорнений і широкий 

розгляд питань. 

 Максимальний бал – 10.  1 перевірка за період навчання. 

2. Інформаційне повідомлення, доповідь 

      Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично 

проаналізувати оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його 

актуальності. Обсяг – 3 сторінки. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

 

3. Підготовка конспекту заходу з батьками 

 Ця форма самостійної роботи передбачає розробку конспектів 

батьківських зборів, батьківських лекторіїв, свят і інших форм взаємодії ДНЗ 

із родиною. Усі роботи мають бути авторськими, творчими, містити 

особистий внесок у проблему співпраці ДНЗ із сім’ями вихованців. 

Максимальний бал – 30.   Не менше 1 роботи за період навчання 

4. Прочитання та переказ книги з сімейного виховання 

Дана форма самостійної роботи передбачає прочитання (за вибором 

студента) пропонованої книги з батьківської педагогіки, психології 

виховання дітей її обговорення та аналіз.  

Максимальний бал – 20.   1 книга за період навчання 

5. Словник психолого-педагогічних понять. 

Дана форма самостійної роботи передбачає добір пропонованих понять 

і термінів із психологічних і педагогічних словників та енциклопедій. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 



6.Творча робота. 

Дана форма самостійної роботи передбачає написання творів-есе та 

творів-роздумів за обраною темою. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

7.Тестування. 

Дана форма самостійної роботи передбачає поточний контроль знань 

за допомогою набору тестів, дібраних відповідно до закріпленого матеріалу. 

Максимальний бал – 20.   1 робота за період навчання. 

8.Реферат 

Дана форма самостійної роботи передбачає підготовку рефератів на 

пропоновану тему. Обсяг – не менше 10 сторінок. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання. 

9.Індивідуальне завдання. Провести фрагмент будь-якого заходу 

для батьків з уявною аудиторією  

Дана форма самостійної роботи передбачає розвиток навичок 

колективної взаємодії, креативності, уміння виступати перед аудиторією, 

співпрацювати з родинами. Дає змогу поглянути на себе неначебто збоку, 

колективно проаналізувати власну підготовку, формувати педагогічну 

майстерність вихователя.  

Максимальний бал – 20.   1 захід за період навчання. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

 Кредит 1 14  

1. Взаємовплив сімейного і суспільного 

дошкільного виховання (історичний 

6 Реферат 



аспект). 

2. Сучасна сім’я та її роль у процесі 

соціалізації особистості дитини.    

       4 Повідомлення. 

Доповідь. 

3. Система дошкільних закладів як 

провідний соціальний інститут 

виховання дитини. 

4 Твір-роздум, 

твір-есе за 

обраною темою 

 Кредит 2 30  

1. Актуальні проблеми взаємодії педагогів і 

батьків вихованців. 

6 Розробка 

конспектів 

заходів із 

батьками 

2.  Психолого-педагогічні умови ефективної 

співпраці вихователя з родиною. 

20 Прочитання та 

аналіз книги з 

психології 

3. Педагогічна культура батьків – запорука 

ефективного виховного процесу. 

4 Словник  

 Кредит 3 16  

1. Форми організації взаємодії батьків і 

працівників ДНЗ. 

8  конспектування 

лекцій та 

практичних 

занять  

2. Організація педагогічної освіти батьків в 

умовах ДНЗ. 

6 Індивідуальне 

завдання. 

Проведення 

фрагменту 

заходу. 

3. Діяльність дошкільного навчального 

заходу щодо захисту прав дитини. 

2 Підготовка до 

підсумкового 

тестування 

 Разом  60  

 

 



Самостійна робота 

«Теорія та методика співпраці з родинами» 

Додаткові завдання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

Кредит 1. Теоретико-методологічні засади співпраці 

сучасного ДНЗ з родинами вихованців 

Тема 1. Співпраця з родиною як складова професійної 

компетент-ності вихователя сучасного ДНЗ. 

Самостійно. Державна політика щодо розвитку 

інституту сім’ї в Україні. 

4 / 6  

2 
Тема 2. Сучасні тенденції української етнопедагогіки 

Самостійно. Сімейні традиції українців. 
2 / 6 

3 

Тема 3. Спадкоємці джерел народної педагогіки 

Самостійно. Народно-дидактичні принципи навчання 

в родині. 

4 / 8 

4 

Кредит  2. Актуальні проблеми інтеграції суспільного 

та родинного дошкільного виховання закладу  

Тема 4. Основи взаємодії між сім’єю та дошкільним 

навчальним закладом. 

Самостійно. Роль батьків у вихованні дітей та вплив 

близьких родичів на розвиток особистості дитини. 

4 / 4 

5 

Тема 5. Типологія сімей  

Самостійно. Особливості виховання дітей у різних за 

структурою сім’ях (неповній, розлученій, 

позашлюбній, осиротілій) 

2 / 4 

6 

Тема 6. Форми взаємодії батьків і педагогічних 

працівників  

Самостійно. Сімейні конфлікти. Співпраця з 

родинами як умова запобігання конфліктів батьків та 

дітей. 

4 / 6 

7 

Тема 7. Педагогічна культура батьків, її зміст і шляхи 

формування у співпраці з родиною  

Самостійно. Мовна культура і культура спілкування в 

родині. 

4 / 8 

8 Тема 8. Співпраця з родиною у різних напрямках 

розвитку дитини дошкільного віку  

Самостійно. Статеве виховання дітей у сім’ї.  

4 / 6 

 Разом 60 

 

 

 



Законспектувати запропоновані поняття 

Агнозія, адаптація, акцентуація, алалія, анамнез, асинхронія, аутизм, 

афазія, вибірка, виховання, гіперопікування, гіпотеза, госпіталізм, 

дезадаптація, деривація, дефект, дизонтогенез, дисоціація, дисфункція, 

егоцентризм, емпатія, затримка психічного розвитку, здібності, 

імпульсивність, інфантилізм, когнітивні процеси, компенсація психічна, 

комплекс неповноцінності, консультація, конформність, корекція, лабільний, 

невроз, негативізм, норма, онтогенез, педагогічна занедбаність, проективні 

тести, ригідність, розгальмованість, сензитивний період, симптом, синдром, 

соціалізація, соціальна роль, соціометрія, тривожність, фрустрація. 

 

 

Організація самостійної роботи студентів 

Методика організації самостійної роботи залежить від структури, характеру 

та особливостей дисципліни, що вивчається, обсягу годин, виділених на її 

вивчення, виду завдань для самостійної роботи, рівня підготовки студентів та 

умов навчальної діяльності.  

Згідно з Положенням про організацію освітнього простру в МНУ, 

навчальний тиждень – це складова навчального часу студента.  

Формування змісту самостійної роботи включає: 

- визначення та обґрунтування необхідного переліку розділів, тем, 

питань, завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів; 

- визначення змісту та обсягу теоретичної навчальної інформації та 

практичних завдань з кожної теми, які виносяться на СРС; 

- відбір методів та форм самостійної роботи студентів відповідно до 

сучасних технологій навчання; 

- визначення форм та методів контролю за самостійним виконанням 

студентами завдань; 

- розробка критеріїв оцінювання результатів СРС.  

На самостійне опрацювання студентів виносяться навчальні матеріали: 

- за рівнем складності доступні для самостійного вивчення; 

- що розширюють, доповнюють, деталізують знання основ, викладених 

в базовому курсі; 

- аналогічні вивченим, побудовані на принципах, вже розглянутих у 

попередніх темах; 

- описові, фактологічні (наприклад, матеріали з історії науки); 



- спрямовані на формування навичок та стійких знань: вправи, задачі, 

розрахунково-графічні роботи тощо; 

- матеріали практичного спрямування, тобто такі, які ілюструють 

застосування загальних принципів, викладених в базовому курсі, в 

виробничих умовах. 

Керівництво самостійною роботою студентів відбувається за рахунок 

загального бюджету часу, запланованого на аудиторну та позааудиторну 

роботу викладача. За рахунок часу, запланованого на аудиторну роботу 

викладачів, проводяться: 

- консультаціі з навчальних дисциплін. Консультації протягом 

семестру (поточні) проводяться згідно з графіком кафедри, 

консультації перед контрольним заходом (екзаменаційні) 

проводяться за графіком деканату факультету; 

- перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів заочної 

форми навчання; 

- керівництво і оцінювання результатів індивідуальних завдань, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів денної та 

заочної форми навчання, зокрема курсових робіт та курсових 

проектів;  

- керівництво практикою студентів; 

- керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт певного освітньо-

кваліфікаційного (освітньо-наукового) рівня. 
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Тематика контрольних робіт 

(за вибором студента) 

1. Сучасна сім'я та її роль у вихованні дошкільників.  

2. Психолого-педагогічні засади родинного виховання.  

3. Значення української народної педагогіки у сучасному родинному 

вихованні.  

4. Передумови взаємодії дошкільних навчальних закладів з родинами 

вихованців. Провідні завдання співпраці ДНЗ і родини.  

5. Особливості суспільного та родинного виховання дітей дошкільного 

віку. Норми і правила  взаємодії педагогічних працівників ДНЗ з 

батьками. 

6. Історичні аспекти розвитку українського родинного виховання.  

7. Втілення народних ідей у практику сучасного родинного виховання. 

8. Відродження національних духовних цінностей – запорука 

ефективності сучасного родинного виховання.  

9. Етнопедагогіка – галузь педагогічного знання про виховні традиції 

народу. 

10. Народна педагогіка про виховання дитини у перші роки її життя.  

11. Значення обрядів і звичаїв у вихованні дітей дошкільного віку.  

12. Роль сім’ї у процесі соціалізації особистості дитини.  

13. Система дошкільних закладів як провідний соціальний інститут 

виховання дитини. Провідні функції сім’ї.  

14. Вплив соціально-економічних умов життя сім’ї, особистісних якостей 

її членів, особливостей їх взаємин на виховання дитини. 

15. Завдання і зміст сучасного виховання дитини в сім’ї.  

16. Особливості реалізації виховної функції сім’ї.  

17. Роль батька і матері у формуванні дитини дошкільного віку.  

18. Різні підходи до класифікації форм і методів роботи ДНЗ з батьками. 

19. Організація індивідуальних форм роботи з батьками.  

20. Роль наочної пропаганди в підвищенні педагогічної культури батьків.  

21. Організація групових форм роботи з батьками.  

22. Організація колективних форм роботи з батьками. 

23. Оптимальний вибір форм роботи з батьками.  

24. Характеристика нетрадиційних форм роботи ДНЗ з сім’єю.  

25. Залучення батьків до роботи гуртків, проведенні ігор, занять, 

екскурсій і культпоходів з дітьми.  

26. Виховні традиції народного календаря та їх використання в роботі 

сучасних дошкільних установ.  

27. Допомога ДНЗ у відродженні народних сімейно-побутових звичаїв, 

обрядів.  

28. Специфіка використання методів виховання у родинному виховання 

та педагогічному процесі ДНЗ.  



29. Збагачення виховного потенціалу сім'ї участю у вихованні дітей 

представників різних поколінь.  

30. Сутність педагогічної культури батьків як компоненти загальної 

культури. 

31. Залежність процесу становлення особистості дитини від системи 

сімейних цінностей, рівня особистісної культури кожного з батьків.  

32. Компоненти педагогічної культури батьків як складної і динамічної 

системи.  

33. Педагогічна культура батьків як досвід власного дитинства, результат 

освіти, Педагогічні умови успішного виховання дитини в сім’ї.  

34. Гуманізм, демократизм, партнерство – основа ефективності 

виховання батьків, розвитку інтересу до самопізнання і 

самовиховання.  

35. Залучення батьків до оцінювання успіхів дитини, прогнозування 

перспектив її розвитку.  

36. Формування в батьків здатності до оцінки всіх подій і фактів через 

призму загальнолюдських гуманістичних цінностей. 

37. Роль діагностики сімейних стосунків та особистісних якостей батьків 

у процесі організації виховної роботи з батьками.  

38. Важливість розуміння батьками принципу наступності дошкільної та 

початкової освіти.  

39. Спільна діяльність сім’ї ті ДНЗ щодо формування в дитини старшого    

         дошкільного віку уявлення про школу. 

40. Соціально-педагогічні проблеми сучасної української родини.  

41. Соціальна характеристика родинного та суспільного виховання.  

42. Основні завдання соціально-педагогічної діяльності  вітчизняного 

ДНЗ. 

43. Психолого-педагогічні основи взаємодії дитячого саду і сім'ї.  

44. Спрямованість взаємодії сім'ї і дошкільних установ на педагогізацію  

         сімейних стосунків.  

45. Принципи спілкування вихователів з батьками дітей.  

46. Роль діагностики на етапі вступу дитини до дошкільного закладу.  

47. Попередження й усунення домашніх конфліктів.  

48. Встановлення дошкільними закладами певних контактів із сім`ями ще 

до початку їх відвідування дитиною. 

49. Різні підходи до визначення типології сучасних сімей.   

50. Причини незадовільного виховання дітей в сім'ї.   

51. Проблема соціального сирітства. 

52. Поширені помилки сімейного виховання.   

53. Правові основи і особливості виховання прийомних дітей. 

54. Негативний вплив на дітей розлучення батьків. 

55. Діалогічність як основа гуманістичної особистісно орієнтованої 

педагогіки. 



56. Правові основи сучасного сімейного виховання.  

57. Діагностика порушень прав дитини в сім'ї.  

58. Коректувальна робота в групах ризику.  

59. Дитяче сирітство як соціальне явище.  

60. Шляхи подолання негативних проявів у сімейному вихованні. 

 


