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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Теорія та методика 

співпраці ЗДО із родинами» складена Лісовською Т.А. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра напряму 012 Дошкільна освіта. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теоретичні і методичні засади 

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

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

співпраці з родинами. 

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

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

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

увага, уява та ін.), вікової психології. 

Мета курсу полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями дошкільної царини 

важливості соціальної ролі сім’ї, особливості співпраці сімейного і суспільного 

дошкільного виховання, знайомство їх з видами, особливостями, функціями сучасної 

сім’ї; розкриття змісту основних форм співпраці з родиною, знайомство з особливостями, 

сучасними тенденціями розвитку сімейного виховання, змістом освітніх програм, щодо 

ефективної взаємодії ЗДО й родин вихованців.  

Завдання курсу: 

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

– сформувати вміння проводити діагностування сімей; 

– навчити студентів розуміти відмінності між різними родинами та відповідно сприймати 

їх;  

– навчити створювати та випробовувати на практиці стратегії виховного впливу, які 

визначаються потребами родини та громади; 

– навчити знаходити різноманітні шляхи співпраці з родинами в дитячому садку та 

суспільстві; 

– сформувати вміння підвищувати рівень педагогічної культури батьків, враховуючи їхній 

загальний розвиток, активність, різноманітні інтереси на основі відроджуваних традицій 

української етнопедагогіки та досягнень світової педагогіки. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні 

Знати: 

– історію української родини, родинного виховання, сучасну типологізацію сімей та їхні 

основні педагогічні проблеми; 

–  форми роботи вихователя з батьками; 

–  методи і методики діагностування сім'ї; 

– способи розв’язання конфліктів. 

Уміти: 

– проводити бесіди, опитування; 

–  аналізувати результати; 

– організовувати діяльність батьків як партнерів у виховному процесі; 

– прогнозувати спільну роботу з родиною; 

– аналізувати педагогічні ситуації; 

– визначати конкретні виховні цілі і формувати педагогічні завдання; 

– вибирати і застосовувати методи і форми взаємодії з батьками; 

– аналізувати та оцінювати власну діяльність з метою її вдосконалення. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

 

І. Загальнопредметні: 

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

ЗК-4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 



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

ЗК-6. Здатність до співпраці і взаємодії в команді. 

 

ІІ. Фахові: 

ФК-1 Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 

особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

ФК-7. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку суспільно визнаних 

морально-етичних норм і правил поведінки. 

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

свят, обрядів, народних символів. 

 
2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сім’я як соціокультурне середовище, в якому виховується дитина. 

Тема 1. Особливості становлення та розвитку інституту сім’ї в Україні. 
Становлення та розвиток сім’ї як суспільного інституту. Сім’я –  найменша клітина 

нашого суспільства, в якій як у фокусі, відображається все життя нашої країни (В.О. 

Сухомлинський). Традиційні шляхи сімейного виховання в Україні як педагогічна 

система. Співпраця педагогів і батьків, громадськості у вихованні дітей.  

Тема 2. Стан сім’ї в сучасному суспільстві. 

Сім'я як специфічна педагогічна система. Основними функції сучасної сім'ї:  економічна, 

репродуктивна, виховна, реактивна, комунікативна, регулятивна. 

Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства. Правові основи сучасного 

сімейного виховання. 

Кредит 2. Особливості співпраці ЗДО з родинами. 

Тема 1. Дитина в сім’ї та в закладі дошкільної освіти. 

Виховна функція сім'ї. Сім'я – мала соціально-психологічна група, члени якої 

пов'язані шлюбними або родинними стосунками, спільністю побуту і взаємною 

моральною відповідальністю. Соціальна роль сім'ї обумовлена потребою суспільства у 

фізичному та духовному відтворенні населення. Форми роботи закладу дошкільної освіти 

із сім'єю. 

Тема 2. Теоретико-методологічні основи сімейного виховання. Роль батьківського 

спілкування у вихованні дитини. 
Стилі сімейного виховання. Принципи та загальна стратегія сучасного сімейного 

виховання. Методи сімейного виховання і специфіка їх застосування.  Батьківське 

спілкування: поняття, функції та компоненти. Культура батьківського спілкування. 

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

Кредит 3. Співпраця ЗДО з родинами. 

Тема 1. Взаємодія інститутів родинного і суспільного  виховання дітей дошкільного 

віку. Заклад дошкільної освіти і сім’я. 
Типи сімей та основні хиби сімейного виховання. Упродовж історії людства 

склалися два види виховання підростаючого покоління: сімейне й суспільне. Кожна з них 

є соціальним інститутом виховання і має свої можливості у формуванні особистості 

дитини. 
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За рівнем виконання виховної місії сім'ї умовно поділяють на 4 типи: 1) 

благополучні; 2) формально-благополучні; 3) неблагополучні; 4) неповні. 

Тема 2. Форми і методи взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’єю. 

        Співробітництво закладу дошкільної освіти  із сім'єю. Методи вивчення сім'ї та 

участь батьків у діяльності дошкільного закладу. Умови успішного родинного виховання 

в сучасних умовах. 

Тема 3. Педагогічна просвіта сучасних батьків. 

Психолого-педагогічна освіта батьків з метою підвищення їх педагогічної культури 

– один з напрямів співробітництва закладу дошкільної освіти з сім'єю. 

Кредит 4. Психолого-педагогічна компетентність педагогічних працівників 

Тема 1. Вплив родинного виховання на формування особистості дитини.                    
 Соціальна сутність особистості. Особистість – це єдність біосоціального. 

Педагогічна наука розглядає особистість як єдине ціле, в якому біологічне невіддільне від 

соціального, але вирішальну роль відіграє соціальне. 

Поняття розвитку і формування особистості. Природний і суспільний фактори розвитку, їх 

взаємозв’язок і взаємообумовленість. Основні види діяльності дітей, її розвиваючі 

можливості. Вікові етапи, їх характеристика. 

Тема 2. Співпраця з родинами як умова запобігання конфліктів батьків і дітей. 
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 

і ЗДО; систематичний плановий зв'язок ЗДО з батьками протягом усього року з 

урахуванням завдань і змісту виховної роботи з дітьми. 

Тема 3. Домашнє насильство – найвища міра моральної деградації. 

запобігання домашньому насильству – система заходів, що здійснюються органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, 

які перебувають в Україні на законних підставах, та спрямовані на підвищення рівня 

обізнаності суспільства щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, 

формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних 

стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих 

дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і 

чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються; 

Тема 4. Емоційне вигоряння педагогів і шляхи його запобігання. 
Причини й ознаки синдрому вигорання, ефективні шляхи його подолання; здійснення 

профілактики стресів у педагогічному середовищі; допомога педагогам розібратися у 

своїх власних життєвих поглядах; сприяння розумінню цінності та необхідності 

самопізнання, виховання в собі професійної впевненості; формування навичок 

психогігієни у повсякденному житті. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться:  120  годин / 4 кредити ECTS.  
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М.: Генезис.  2014.  232 с.  

10.  Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова.  К. : Освіта, 1996.  304 с. 

11.  Семейное воспитание: крат. словарь / сост. И. В. Гребенников, Л. В. Ковинько.  

М. : Педагогика, 1990.  313 с. 

12.  Сіренко А.Є. «Формуємо впевнену особистість дошкільника» / Програма для 

дітей старшого дошкільного віку щодо формування впевненості у собі.  

Черкаси: ЧОІПОПП, 2014.  48 с. 

13.  Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5-ти т. К. : Рад. школа, 1976, Т. 3. 

 

Допоміжна 

              1. Алексеєнко Т.Ф. Педагогічні проблеми молодої сім’ї: Навч. посібник. К.: 

ІЗМН, 1997. 268с.   

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

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

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

95. 

5. Стельмахович М. Народна педагогіка; Українське родинознавство.  К.: Освіта, 

1992. 186с. 

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

Радянська школа, 1977.  386с. 

 

 

 
Інформаційні ресурси 

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

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

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

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

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

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

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

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13123310/
http://lib.nspu.ru/elibrary/inet_book.html?rectype=a&biblevel=m&cnt=20&page=2
http://www.alleng.ru/edu/psych2.htm
http://www.psdict.ru/
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.koob.ru/shneider_l/semeynaya_psihologia


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  залік;       
 5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, міні контрольні роботи, 

контрольні роботи, диспути, виступи, круглий стіл до Міжнародного дня сім’ї          

(15 травня).   
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1. Опис навчальної дисципліни. 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів–4 

Галузь знань 

01 «Освіта» / Педагогіка  Нормативна 

 Спеціальність 

012 Дошкільна освіта  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 
 

Рік підготовки: 

4-й 

Загальна кількість 

годин – 120 год. 

Семестр – 8 

Лекції 

10 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,8 год. 

самостійної роботи 

студента – 8 год. 

Ступінь 

бакалавр 

 

  

Практичні 

40 год. 

Самостійна робота 

70 год. 

Вид контролю:  залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання  – 150 год.: 50 год. – 

аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (33% / 67%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями дошкільної царини 

важливості соціальної ролі сім’ї, особливості співпраці сімейного і суспільного 

дошкільного виховання, знайомство їх з видами, особливостями, функціями сучасної 

сім’ї; розкриття змісту основних форм співпраці з родиною, знайомство з особливостями, 

сучасними тенденціями розвитку сімейного виховання, змістом освітніх програм, щодо 

ефективної взаємодії ЗДО й родин вихованців.  

Завдання курсу: 

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

– сформувати вміння проводити діагностування сімей; 

– навчити студентів розуміти відмінності між різними родинами та відповідно сприймати 

їх;  

– навчити створювати та випробовувати на практиці стратегії виховного впливу, які 

визначаються потребами родини та громади; 

– навчити знаходити різноманітні шляхи співпраці з родинами в дитячому садку та 

суспільстві; 

– сформувати вміння підвищувати рівень педагогічної культури батьків, враховуючи їхній 

загальний розвиток, активність, різноманітні інтереси на основі відроджуваних традицій 

української етнопедагогіки та досягнень світової педагогіки. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні 

Знати: 

– історію української родини, родинного виховання, сучасну типологізацію сімей та їхні 

основні педагогічні проблеми; 

–  форми роботи вихователя з батьками; 

–  методи і методики діагностування сім'ї; 

– способи розв’язання конфліктів. 

Уміти: 

– проводити бесіди, опитування; 

–  аналізувати результати; 

– організовувати діяльність батьків як партнерів у виховному процесі; 

– прогнозувати спільну роботу з родиною; 

– аналізувати педагогічні ситуації; 

– визначати конкретні виховні цілі і формувати педагогічні завдання; 

– вибирати і застосовувати методи і форми взаємодії з батьками; 

– аналізувати та оцінювати власну діяльність з метою її вдосконалення. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

 

І. Загальнопредметні: 

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

ЗК-4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

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

ЗК-6. Здатність до співпраці і взаємодії в команді. 

 

ІІ. Фахові: 

ФК-1 Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 

особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

ФК-7. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку суспільно визнаних 

морально-етичних норм і правил поведінки. 

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

свят, обрядів, народних символів. 



 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сім’я як соціокультурне середовище, в якому виховується дитина. 

Тема 1. Особливості становлення та розвитку інституту сім’ї в Україні. 
Становлення та розвиток сім’ї як суспільного інституту. Сім’я –  найменша клітина 

нашого суспільства, в якій як у фокусі, відображається все життя нашої країни (В.О. 

Сухомлинський). Традиційні шляхи сімейного виховання в Україні як педагогічна 

система. Співпраця педагогів і батьків, громадськості у вихованні дітей.  

Тема 2. Стан сім’ї в сучасному суспільстві. 

Сім'я як специфічна педагогічна система. Основними функції сучасної сім'ї:  економічна, 

репродуктивна, виховна, реактивна, комунікативна, регулятивна. 

Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства. Правові основи сучасного 

сімейного виховання. 

Кредит 2. Особливості співпраці ЗДО з родинами. 

Тема 1. Дитина в сім’ї та в закладі дошкільної освіти. 

Виховна функція сім'ї. Сім'я – мала соціально-психологічна група, члени якої 

пов'язані шлюбними або родинними стосунками, спільністю побуту і взаємною 

моральною відповідальністю. Соціальна роль сім'ї обумовлена потребою суспільства у 

фізичному та духовному відтворенні населення. Форми роботи закладу дошкільної освіти 

із сім'єю. 

Тема 2. Теоретико-методологічні основи сімейного виховання. Роль батьківського 

спілкування у вихованні дитини. 
Стилі сімейного виховання. Принципи та загальна стратегія сучасного сімейного 

виховання. Методи сімейного виховання і специфіка їх застосування.  Батьківське 

спілкування: поняття, функції та компоненти. Культура батьківського спілкування. 

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

Кредит 3. Співпраця ЗДО з родинами. 

Тема 1. Взаємодія інститутів родинного і суспільного  виховання дітей дошкільного 

віку. Заклад дошкільної освіти і сім’я. 
Типи сімей та основні хиби сімейного виховання. Упродовж історії людства 

склалися два види виховання підростаючого покоління: сімейне й суспільне. Кожна з них 

є соціальним інститутом виховання і має свої можливості у формуванні особистості 

дитини. 

За рівнем виконання виховної місії сім'ї умовно поділяють на 4 типи: 1) 

благополучні; 2) формально-благополучні; 3) неблагополучні; 4) неповні. 

Тема 2. Форми і методи взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’єю. 

        Співробітництво закладу дошкільної освіти  із сім'єю. Методи вивчення сім'ї та 

участь батьків у діяльності дошкільного закладу. Умови успішного родинного виховання 

в сучасних умовах. 

Тема 3. Педагогічна просвіта сучасних батьків. 

Психолого-педагогічна освіта батьків з метою підвищення їх педагогічної культури 

– один з напрямів співробітництва закладу дошкільної освіти з сім'єю. 

Кредит 4. Психолого-педагогічна компетентність педагогічних працівників 
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Тема 1. Вплив родинного виховання на формування особистості дитини.                    
 Соціальна сутність особистості. Особистість – це єдність біосоціального. 

Педагогічна наука розглядає особистість як єдине ціле, в якому біологічне невіддільне від 

соціального, але вирішальну роль відіграє соціальне. 

Поняття розвитку і формування особистості. Природний і суспільний фактори розвитку, їх 

взаємозв’язок і взаємообумовленість. Основні види діяльності дітей, її розвиваючі 

можливості. Вікові етапи, їх характеристика. 

Тема 2. Співпраця з родинами як умова запобігання конфліктів батьків і дітей. 
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 

і ЗДО; систематичний плановий зв'язок ЗДО з батьками протягом усього року з 

урахуванням завдань і змісту виховної роботи з дітьми. 

Тема 3. Домашнє насильство – найвища міра моральної деградації. 

запобігання домашньому насильству – система заходів, що здійснюються органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, 

які перебувають в Україні на законних підставах, та спрямовані на підвищення рівня 

обізнаності суспільства щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, 

формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних 

стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих 

дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і 

чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються; 

Тема 4. Емоційне вигоряння педагогів і шляхи його запобігання. 
Причини й ознаки синдрому вигорання, ефективні шляхи його подолання; здійснення 

профілактики стресів у педагогічному середовищі; допомога педагогам розібратися у 

своїх власних життєвих поглядах; сприяння розумінню цінності та необхідності 

самопізнання, виховання в собі професійної впевненості; формування навичок 

психогігієни у повсякденному житті. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сім’я як соціокультурне середовище, в якому виховується 

дитина. 

Тема 1. Особливості становлення та розвитку 

інституту сім’ї в Україні. 

15 2 2   11 

Тема 2. Стан сім’ї в сучасному суспільстві. 15 2 4   9 

Усього годин: 30 4 6   20 

Кредит 2. Особливості співпраці ЗДО із родинами. 

Тема 1. Дитина в сім’ї та в закладі 

дошкільної освіти. 

10 2 2   6 

Тема 2. Теоретико-методологічні основи 

сімейного виховання. Роль батьківського 

12 2 4   4 



спілкування у вихованні дитини. 

Тема 3. Педагогічна культура батьків – 

запорука ефективного освітнього процесу. 

10  4   6 

Усього годин: 30 4 10   16 

Кредит 3. Співпраця ЗДО з родинами. 

Тема 1. Взаємодія інститутів родинного і 

суспільного  виховання дітей дошкільного 

віку. Заклад дошкільної освіти і сім’я. 

10 2 4   4 

Тема 2. Форми і методи взаємодії закладу 

дошкільної освіти із сім’єю. 
10  4   6 

Тема 3. Педагогічна просвіта сучасних 

батьків. 
10  2   8 

Усього годин: 30 2 10   18 

Кредит 4. Психолого-педагогічна компетентність педагогічних 

працівників 

Тема 1. Вплив родинного виховання на 

формування особистості дитини.  

8  4   4 

Тема 2. Співпраця з родинами як умова 

запобігання конфліктів батьків і дітей.  

6  2   4 

Тема 3. Домашнє насильство – найвища міра 

моральної деградації. 

6  4   2 

Тема 4. Емоційне вигоряння педагогів і 

шляхи його запобігання. 

10  4   6 

Усього годин: 30  14   16 

Разом: 120 10 40   70 

 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Сім’я як соціокультурне середовище, в якому 

виховується дитина. 

 

1. Особливості становлення та розвитку інституту сім’ї в Україні. 2 

2. Стан сім’ї в сучасному суспільстві. 2 

 Кредит 2. Особливості співпраці ЗДО із родинами.  

3. Дитина в сім’ї та в закладі дошкільної освіти. 2 

4. Теоретико-методологічні основи сімейного виховання.  2 

 Кредит 3. Співпраця ЗДО з родинами.  

5. Взаємодія інститутів родинного і суспільного  виховання дітей 

дошкільного віку. Заклад дошкільної освіти і сім’я. 

2 

 Разом: 10 

                                      

 

 

 

 



 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Сім’я як соціокультурне середовище, в якому 

виховується дитина. 

 

1. Особливості становлення та розвитку інституту сім’ї в Україні. 2 

2. Стан сім’ї в сучасному суспільстві. 2 

 Кредит 2. Особливості співпраці ЗДО із родинами.  

3. Дитина в сім’ї та в закладі дошкільної освіти. 2 

4. Теоретико-методологічні основи сімейного виховання.  2 

5. Педагогічна культура батьків запорука ефективного освітнього 

процесу. 

2 

 Кредит 3. Співпраця ЗДО з родинами.  

6. Взаємодія інститутів родинного і суспільного  виховання дітей 

дошкільного віку. Заклад дошкільної освіти і сім’я. 

2 

7. Форми і методи взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’єю. 2 

8. Педагогічна просвіта сучасних батьків. 2 

 Кредит 4. Психолого-педагогічна компетентність педагогічних працівників 

9. Вплив родинного виховання на формування особистості дитини. 4 

10. Співпраця з родинами як умова запобігання конфліктів батьків і 

дітей. 

2 

11. Домашнє насильство – найвища міра моральної деградації. 2 

12. Емоційне вигоряння педагогів і шляхи його запобігання. 4 

 Разом: 40 

                                      

 

6. Самостійна  робота 

Денна форма навчання 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Сім’я як соціокультурне середовище, в якому 

виховується дитина. 

 

1. Історія розвитку сім'ї 4 

2. Ретроспектива сім'ї і сімейного виховання 2 

3. Вплив особистісних особливостей подружжя на стійкість браку. 2 

4. Чинники і умови сімейного благополуччя. 2 

5. Моделі взаємин подружжя в сім'ї. 4 

6. Специфіка формуючого впливу сім'ї. 2 

7. Відродження християнських традицій і релігійного виховання. 4 

 Кредит 2. Особливості співпраці ЗДО із родинами.  

8. Психолого-педагогічні прийоми виховання. 4 

9. Методи стимулювання і корекції поведінки. 2 



10. Вибір і використання педагогічних форм, методів і прийомів 

виховання дітей. 

2 

11. Проблема ставлення до кожної дитини. 4 

12. Класифікація типів особистої поведінки молодих батьків. 4 

13. Педагогічна культура батьків запорука ефективного освітнього 

процесу. 

4 

14. Гуманізм, демократизм, партнерство – основа ефективності 

педагогічної освіти батьків. 

4 

15. Стимулювання у батьків інтересу до проблем виховання. 4 

16. Різновиди заходів для батьків просвітницького характеру. 4 

 Кредит 3. Співпраця ЗДО з родинами.  

17. Форми і методи взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’єю. 4 

18. Історія залучення батьків до участі в освітньому процесі. 

 

4 

19. Актуальність педагогічної просвіти сучасних батьків. 2 

 Кредит 3. Психолого-педагогічна компетентність педагогічних 

працівників 

 

20 Компенсаторний і координаційний зв`язок між ЗДО і сім`єю. 

 

6 

21. Емоційне вигоряння педагогів і шляхи його запобігання. 4 

 Разом:  70 

 

 

7. Методи навчання 

           Лекції з використанням дидактичного матеріалу, психологічного 

інструментарію, мультимедійного проектора, схем, метод проектів, ділові, рольові, 

ситуативні ігри, психологічний тренінг, фільм-аналіз.                            

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), 

семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій 

тощо). 

 

8. Методи контролю 

1) Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, залік; 

2) Методи письмового контролю: модульне письмове тестування,  реферат; 

3) Методи комп’ютерного контролю: тестові програми; 

4) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.             

                                 



 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За 

шкалою 

ECTS 

За шкалою 

університету 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90 – 100 (відмінно) 5 (відмінно)  

 

Зараховано 

 

В 80-89 (дуже добре) 
4 (добре)  

С 65-79 (добре) 

D 55-64 (задовільно) 
3 (задовільно)  

Е  50-54 (достатньо) 

FX 35-49 (незадовільно) 

2 (незадовільно) 

 

 

Не зараховано  F 1-34 (неприйнятно) 

  

Форми поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою вияснення 

готовності студентів до занять у таких формах: 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за 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 кредитах). 

 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. 

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, заліків, захисті курсових 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. 

Залік. По лекційному курсу або окремих його частинах, які не супроводжуються 

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-практичних занять, відсутність пропусків, добра 

дисципліна дають підставу поставити оцінку «зараховано» без додаткового опитування. 

Заліки з практичних 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. 

 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Кредити І ІІ ІІІ ІV Накопичувальні 
бали 

Сума 

Теми Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 

 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т3  180 

Практичні 

заняття 

15 15 15 15 15 

 

15 15 15 15 15 15 15 

Самостійна 

робота 

40 40 40 40 160 

Контроль 

на робота 

 30 30  60 

Інші види 

роботи 

     

Разом 400 400 

Оцінка 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

 

11. Методи навчання 

1. Навчально-методичний комплекс. 

2. Електронна  презентація  лекцій.   

3. Матеріали  лекцій  на  електронних  носіях. 

4. Відео-матеріали, документальні та художні фільми. 

5. Тести, методики, опитувальники, діагностувальні матеріали.                                                                

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Бех І.Д. Виховання особистості : підручник / І.Д. Бех.  К.: Либідь, 2008.  848 с.  

2. Бех І. Життя як цінність у культурно-виховній інтерпретації В.О. 

Сухомлинського / І. Бех // Рідна школа.  2007. №1.  

3. Бондаровська В.М. Школа для батьків // Рідна школа, 1993.  № 9. 

4. Буре, Р. С. Формирование адекватной самооценки в продуктивной деятельности 

[Текст] / Р. С. Буре // Ребенок в детском саду.  2007.     № 3.  С. 60-63. 
5. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т.  Т. 2. М.: Педагогика, 1982. 504 с.  

6. Корчага Н., Баранюк О. Особливості організації просвітницької роботи з 

батьками // Психолог.  2008. № 3.  С. 32. 

7. Макаренко А.С. Книга для батьків. Лекції про виховання дітей. К.: Рад.шк., 

1980.  327 с. 

8. Максименко С.Д., Євтух М.Б., Цехмістер Я.В., Лазуренко О.О. Психологія та 

педагогіка. Підручник. К.: Видавничий Дім «Слово», 2012.  584 с. 

9.  Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему.  

М.: Генезис.  2014.  232 с.  

10.  Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова.  К. : Освіта, 1996.  304 с. 

11.  Семейное воспитание: крат. словарь / сост. И. В. Гребенников, Л. В. Ковинько.  

М. : Педагогика, 1990.  313 с. 

12.  Сіренко А.Є. «Формуємо впевнену особистість дошкільника» / Програма для 

дітей старшого дошкільного віку щодо формування впевненості у собі.  

Черкаси: ЧОІПОПП, 2014.  48 с. 

13.  Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5-ти т. К. : Рад. школа, 1976, Т. 3. 

 

Допоміжна 

 

           1. Алексеєнко Т.Ф. Педагогічні проблеми молодої сім’ї: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 

1997 Голод С.И. Стабильность семьи.  Л.: Наука, 1984.  136с. 

     2. Сатир В. Как строить себя и свою семью.   М.: 1989.  300с. 

           3. Петровский А. В. Дети и тактика семейного воспитания.   М.: Знание. 1981. С. 95. 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

Критерії оцінювання 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з теорії та методики 

співпраці з родинами здійснюється на основі результатів проведення поточного 

підсумкового контролю знань (заліку). 

Критеріями оцінювання є: 

а) при усних відповідях 

– повнота розкриття питання; 

– логіка викладання, культура мови; 

– впевненість, емоційність та аргументованість; 

– використання основної та додаткової літератури (підручників, навчально-методичних 

посібників, журналів «Дошкільне виховання»); 

– аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

– якість публічно представляти розроблений матеріал; 

б)  при виконанні письмових, контрольних завдань: 

– повнота розкриття питання; 

– цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння  формулювати висновки; 

акуратність оформлення письмової роботи; 

– підготовка презентацій; фрагментів занять, дидактичних ігор тощо; 

– самостійність опрацювання матеріалу, складання конспекту заняття  написання звіту, 

реферату; 

– здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого використання набутих 

знань, уміння сформулювати своє ставлення до певної методико–педагогічної  проблеми; 

– якість опрацювання завдань. 

 

РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ: 

 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та творчих завдань при самостійній 

роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 



Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано 

мотивувати. 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: 

І. Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

– КР; 

–  усні відповіді на практичних заняттях; 

–  поточні тести; 

–  творчі завдання; 

– розробки занять, дидактичних ігор, розваг, свят для кожної вікової групи; 

– колоквіум; 

–  індивідуальні завдання. 

II. Порядок оцінювання знань студентів: 

– виконання контрольних робіт (КР) – 50 балів 

–  поточне опитування – 5 балів: 

–  0 балів – незадовільно; 

1; 2 бали – при доповненні; 

3 бали – задовільно; 

4 бали – добре; 

5 балів – відмінно.  

 

Таблиця нарахування преміальних та штрафних балів 

Преміальні бали 

1 Присутність на заняттях 5 

2 
Виступ на науково-практичні конференції студентів на рівні 

навчального закладу 
5 

3 
Виступ на міжвузівській студентській науково-практичній 

конференції 
10 

4 Публікація тез на науково-практичній конференції 15 

5 Публікація статті у фаховому збірнику 20 



Штрафні бали 

1 Відсутність на занятті, консультації -1 

2 Відсутність повного конспекту -5 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Підготовка конспектів, опорних схем. 

2. Підготовка рефератів. 

3. Підготовка мультимедійних презентацій. 

4. Створення та презентація власних творчих проектів. 
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Лекція №1 

Тема: Особливості становлення та розвитку інституту сім’ї в Україні. 

Мета: – розширити теоретичні знання студентів про історію української 

родини, родинного виховання, сучасну типологізацію сімей та їхні основні 

педагогічні проблеми, сформувати вміння підвищувати рівень педагогічної 

культури батьків, враховуючи їхній загальний розвиток, активність, 

різноманітні інтереси на основі відроджуваних традицій української 

етнопедагогіки та досягнень світової педагогіки. 

                                                      

      Ключові слова: сімейне виховання, родинне виховання,  форми 

шлюбно-сімейних відносин: моногамна, полігамна і поліандрична.                                                                                    

 

                                                       План 

 

1. Становлення та розвиток сім’ї як суспільного інституту. 

2. Традиційні шляхи сімейного виховання в Україні як педагогічна 

система. 

3. Співпраця вчителів і батьків, громадськості у вихованні дітей.  

 

Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: 

А.М. Богуш. – К.: Видавництво, 2012.  26с. 

2. Бєлєнька Г.В Здоров’я дитини від родини. Як виховати в сім’ї здорову 

дитину від народження до повноліття / Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, М.А. 

Машовець.  К.: 2006. 196с. 

3. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція). 

У 2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; наук. кер. 

О.Л. Кононко.  К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014.  452с. 

4. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка / Поніманська Т.І.  К.: 2015. 

5. Сухарева Л.С. Піклуємось разом з батьками. Робота з батьками 

дошкільників / Л.С. Сухарева.  Х.: 2008.  128с. 

6. Товкач І.Є. Хочу бути мамою, хочу бути татом. Навч.- метод. посібник / 

І.Є. Товкач.  К.: Видавничий Дім «Слово», 2012.  368с. 

 

  1. Становлення та розвиток сім’ї як суспільного інституту. 

Головною структурною одиницею суспільства, що закладає основи 

ціннісно-мотиваційної сфери особистості,, формує її характер, прийнято 

вважати сім’ю. Сім’я – це найменша клітина нашого суспільства, в якій як у 

фокусі, відображається все життя нашої країни (В.О. Сухомлинський) Вона 

пов’язана кровними і родинними відносинами і об’єднує подружжя, дітей і 

батьків, що включає одночасно два, три, а іноді і чотири покоління: тато, 

мама, бабуся і дідусь, внуки і правнуки. Шлюб двох людей не є ще сім’єю , 

вона появляється і зміцнюється з народженням дітей. 

Сім’я є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку 

суспільства, його природнім і найбільш стійким елементом. Ця істина 
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http://www.tspu.edu.ua/subjects/74/Pedahohika/Lekcii/Lec11.html#2
http://www.tspu.edu.ua/subjects/74/Pedahohika/Lekcii/Lec11.html#2
http://www.tspu.edu.ua/subjects/74/Pedahohika/Lekcii/Lec11.html#3


підтверджується усім ходом розвитку людської цивілізації. В сім’ї 

найповніше зберігаються перш ознаки давніх етносів та відображаються усі 

етапи історичного розвитку кожного народу. Разом з тим вона не є чимось 

абсолютно сталим, незмінним. Сім’я акумулює в собі всі найважливіші 

ознаки суспільних процесів, економічного та культурного розвитку і 

одночасно ніби випромінює їх у суспільство та взаємодіє з ним. (В.П. 

Кравець). 

Первісне суспільство не знало ніякої соціальної регламентації сімейних 

зв’язків. В первісній орді панували безладні статеві відносини, не існувало 

шлюбу і сім’ї. Разом з тим в суспільстві зароджуються соціальні норми для 

регулювання статевого спілкування всередині роду, приборкання 

біологічного інстинкту, зоологічного індивідуалізму (В.П. Кравець). Шлях 

людства до сім’ї в сучасному традиційному баченні був довгим і залежав від 

культури, традицій, виробничих відносин членів суспільства. 

Сьогодні існує кілька форм шлюбно-сімейних відносин: моногамна, 

полігамна і поліандрична. У більшості країн закон визнає тільки моногамну 

сім’ю – спільне проживання одного чоловіка та жінки і ведення ними 

господарства. Полігамні шлюби – це шлюбно-сімейні відносини між 

чоловіком та кількома жінками. Основна причина таких відносин – це 

природна більшість жінок в суспільстві. Поліандрія – співжиття кількох 

чоловіків з однією жінкою. Трапляється як пережиток у племенах або з 

причини порушення кількості чоловіків та жінок. 

Сім’ї відрізняються між собою за такими ознаками:  

– за кількістю дітей;  

– за складом;  

– за структурою;  

– за типом лідерства в сім’ї; 

– за сімейним укладом;  

– по однорідності соціального складу;  

– за сімейним стажем;  

– за якістю відносин і атмосферою в сім’ї;  

– за типом споживацької поведінки;  

– за особливими умовами сімейного життя тощо (В.П. Кравець,             

В.Г. Постовий). 

Характеризуючи взаємодію сім’ї і суспільства, це можна відобразити у 

вигляді таких відносин: економічних, правових, моральних, педагогічних, 

психологічних, естетичних. 

«З глибини віків до нас доходять мудрість минулих епох і скарби 

народного виховання. Традиції родинного виховання складалися упродовж 

багатьох століть і зміцнювалися в ході історичного розвитку людства. З 

давніх-давен українці розглядали сім’ю і рід як святиню, а виховання дітей – 

як святий обов’язок батьків : завдяки вихованню в родині народ продовжував 

себе в своїх дітях, генерував свій національний дух, характер, менталітет, 

традиційну родинно – побутову культуру» (М.Г. Стельмахович). 



В українських родинах дітей завжди вчили, що людина невіддільна від 

свого роду, нації. Головним охоронцем ладу в родинах та суспільних 

взаєминах був звичай. Він зобов’язував кожного члена роду досконало 

вивчати і знати свій родовід до сьомого коліна та пов’язані з ними життєві 

успіхи (героїка роду, перекази історій тощо). Повага і любов до свого роду, 

рідної сім’ї, землі, національних звичаїв і традицій починалася з поцінування 

писемних пам’яток, переказів, предметів побуту, сімейних реліквій, 

портретів та іншої інформації про життя предків. 

Дбаючи про майбутнє дітей, батьки усвідомлювали, що передумовою 

успішного виховання є духовний зв’язок між поколіннями. Тому в 

родинному середовищі формувалися такі якості як повага до старших, 

милосердя, доброта, щирість. 

Вихованням дітей у сім’ї опікувалася в основному мати. Вона стояла на 

сторожі доброї, лагідної, світлої атмосфери в домі. Тому ідеал людини, 

характер моралі, спосіб життя українців підпорядковані нормам, що є 

типовими для жінки. Звідси й генетичні риси національного характеру : 

сердечність, доброта, щирість, гостинність, працьовитість тощо. 

Дотримуючись норм народної педагогіки, батьки самі розвивали в собі 

доброчинні цінності, власними вчинками формували те . що хотіли бачити в 

своїх дітях (наприклад, приказки). 

В основі традиційного родинного виховання лежить спільна трудова 

діяльність батьків та дітей. Дівчаток залучали до праці по господарству, а 

хлопців – до ролі годувальника, захисника сім’ї. Батьки прищеплювали 

дитині не тільки трудові навички, а й любов до праці, виховували свідоме 

ставлення до неї, культуру праці, нетерпимість до неробства, ледарства, 

байдикування. 

Родинна педагогіка звертає увагу на виховання в дітей прагнення жити й 

творити за законами краси. Українці зростали в красивому природному 

середовищі і намагалися через ремесла зберегти це і переносили предмети 

матеріальної культури, формували народний фольклор та інші види 

мистецтв. Все це виховувало у підростаючого покоління високі естетичні і 

етичні ідеали, потяг до прекрасного, любов до отчого дому, родини, природи, 

свого краю. Це свідчить про те, що за багатовікову історію наш народ 

створив високий рівень статусу родини з її непорушним авторитетом, 

любов’ю до дітей і відданість обов’язку їх виховання. 

 

2. Традиційні шляхи сімейного виховання в Україні як педагогічна 

система. 
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 краю здійснювати соціально- 

економічний розвиток і господарювання в державі, 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 є відомі напрями виховання – національне, моральне, правове, 

статеве, художньо-естетичне, героїко – патріотичне, трудове, екологічне, 

фізичне та розумове (Алексеєнко Т. Ф., Підласий І.П., Фіцула М.М.).  

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, її 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 умовах 

ринкових відносин; 

– 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.  

 

Сімейне виховання ґрунтується на таких принципах гуманістичної 

педагогіки:  

– креативності вільного розвитку здібностей дітей; 

– гуманізму;  

– демократизму;  

– громадянськості;  

– виховання на традиціях народної педагогіки;  

– пріоритетності вселюдських моральних норм і цінностей. 

 

3. Співпраця вчителів і батьків, громадськості в вихованні дітей.  
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). 
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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 суворість і покарання. 

Методи дуже залежать від встановлених батьками виховних пріоритетів: одні 

хочуть виховати в дітей рису 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 . 

Усі батьки використовують 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). 

«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 у 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 («Батьківська педагогіка»). 

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

поширених 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 (Галузяк В.М., Сметанський М.І., 

Шахов В.І; Фіцула М.М.): 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. 

Сучасна сім’я переживає перехідний період від патріархальної до 

бархатної сім’ї, де існує влада обох, де здійснено рівність чоловіка і дружини 

як в правах, так і в обов’язках (Кравець В.П., Постовий В.Г.). 



Сім’я буде повноцінною і повною ланкою суспільства тільки за умови 

виконання своїх основних функцій, а саме: економічна, репродуктивна, 

виховна, рекреативна, комунікативна, регулятивна, прагнення до особистого 

щастя. 

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, взаємо підтримкою, 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 (К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, В.О. 

Сухомлинський). 

Протягом усього ХХ ст. сім’я в Україні переживала глибокі зміни, які 

торкалися усіх ланок її існування. З одного боку, сім’я подолала кризу 

патріархальних родинних стосунків, а з іншого, вона зіткнулася з новими 

проблемами, значною мірою втратила здатність виконувати життєво 

необхідні для людства функції й опинилася в кризовому стані.  

Кризові явища, що спостерігаються в сучасній сім’ї, стосуються її 

економічних, морально - духовних та демографічних основ. 

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. Сукупність цих та інших змін привели до 

фундаментальних зрушень у системі взаємодії "особистість – сім’я – 

суспільство". Прийняті в державі Закони, Програми щодо сім’ї в більшості 

залишаються декларованими (низькі розміри соціальної допомоги тощо). 

Проте успіх сімейного виховання залежить від того, наскільки батьки 

готові до усвідомленого батьківства і материнства, щирі і чесні у своїй 

любові до дітей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лекція № 2 

Тема: Стан сім’ї в сучасному суспільстві.  

Мета: навчити студентів розуміти відмінності між різними родинами та 

відповідно сприймати їх; сформувати вміння проводити діагностування 

сімей. 

  

Ключові слова: сім’я, родина, правові основи, функції сучасної сім'ї. 

 

                                         План 

1. Сім'я як специфічна педагогічна система. 

2. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства. 

3. Правові основи сучасного сімейного виховання. 
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   1. Сім'я як специфічна педагогічна система. 

Сім'я, родина – це група людей, яка складається з чоловіка та жінки, їх 

дітей (власних чи прийомних) та інших близьких родичів, що живуть разом; 

соціальний осередок, який найтісніше об'єднує людей на основі шлюбних і 

кровних зв'язків. 

Сім'я є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку 

суспільства. У процесі розвитку людської цивілізації вона набула функцій, 

які в єдності забезпечують повноцінність її існування, саморозвиток та 

життєдіяльність як соціального інституту.  

Основними функціями сучасної сім'ї є:  

 економічна,  

 репродуктивна,  

 виховна,  

 реактивна,  

 комунікативна,  

 регулятивна. 

Економічна функція забезпечує статус сім'ї як повноправної виробничо-

господарської одиниці і є необхідною умовою добробуту, фізичного, 

морального й духовного розвитку усіх її членів. 

Репродуктивна функція сім'ї забезпечує відтворення й продовження 

людського роду, фізичне й духовне поновлення суспільства. 

Виховна функція – полягає у передачі дітям дорослими членами сім'ї 

соціального досвіду, забезпечення їх входження в систему суспільних 

відносин. Родина передає своїм нащадкам знання, уміння, навички, норми, 

цінності, необхідні для самостійного життя в суспільстві. 

Реактивна функція – це взаємна фізична, матеріальна, морально-

психологічна підтримка членів родини з метою збереження їх здоров'я, 

життєвого тонусу; дотримання режиму праці і відпочинку, харчування, 

особистої гігієни тощо; захист сім'ї і кожного з її членів від усіх негараздів і 

бід. 

Комунікативна функція – задовольняє потребу членів сім'ї у 

спілкуванні. Від характеру внутрісімейного спілкування, морально-

психологічного клімату сім'ї залежить моральне і психічне здоров'я людини, 

її емоційна культура. 

Регулятивна функція забезпечує систему регулювання взаємовідносин 

між членами сім'ї, в тому числі первинний соціальний контроль діяльності 

всіх членів сім'ї та реалізацію влади й авторитету батьків. У демократичній 

сім'ї регулятивна функція здійснюється здебільшого за допомогою 

моральних норм, особистого авторитету членів родини і, в першу чергу, 

авторитету батьків. Вона виявляється і у взаємодії всіх членів родини з 

суспільством, соціальними інститутами, виконанні громадянських обов'язків 

та здійсненні прав і свобод. 



Виховання дітей – одна з найважливіших функцій родини. Вона 

забезпечує належні матеріальні та педагогічні умови для фізичного, 

морального й духовного розвитку дитини, становлення особистості. 

Родинне виховання – це виховання дітей в сім'ї батьками, родичами, 

опікунами або особами, що замінюють батьків. Специфічною особливістю 

родинного виховання є те, що воно здійснюється в контексті життя самої 

сім'ї, на основі внутріродинних стосунків, трудових та опікунських обов'язків 

і родинно-побутової культури. Його визначальна роль обумовлена, як ми вже 

зазначали, глибинним впливом на весь комплекс фізичного і духовного 

життя дитини. 

Сім'я – перше джерело, з якого починається велика ріка почуттів і 

переконань (В. О. Сухомлинський). 

Метою родинного виховання є формування якостей і властивостей 

особистості, які допомагають гідно долати труднощі й перепони, що 

трапляються на життєвому шляху. Досвід численних поколінь засвідчує, що 

до таких якостей й властивостей належить фізичне здоров'я, розвинутий 

інтелект, працьовитість, моральність, духовність, готовність до сімейного 

життя. Саме вони й складають головну мету родинного виховання. 

Зміст виховання в родині обумовлений метою виховання в 

демократичному суспільстві і специфікою родинного виховання.  

Тому його складовими компонентами є відомі напрями виховання –  

 фізичне,  

 інтелектуальне,  

 моральне,  

 трудове,  

 художньо-естетичне, 

 екологічне,  

 статеве. 

Фізичне виховання виступає сьогодні на перший план, бо пріоритет 

здоров'я є найвищим. У сім'ї фізичне виховання дітей забезпечується 

створенням здорового способу життя, правильною організацією розпорядку 

дня, заняттями спортом, загартуванням організму і под.  

Інтелектуальне виховання передбачає зацікавлену участь батьків у 

розвитку пізнавальних інтересів, здібностей, нахилів і талантів дітей; 

формуванні свідомого ставлення до знань і постійного їх оновлення, 

прагненні до освіти й творчого самовдосконалення.  

Моральне виховання в сім'ї плекає гуманістичні основи особистості: 

любов, повагу, співпереживання, милосердя, доброту, совість, чесність, 

порядність, справедливість, гідність, обов'язок. У родині зберігається і 

шанується рідна мова, свобода, незалежність, єдність роду, народу, 

демократизм стосунків, самостійність та ініціативність. У сім'ї формуються 

всі складові справжнього громадянства. Вона є першою спільнотою дитини, 

що виховує суспільні якості, вчить проявляти свою особистість відповідно до 



суспільних вимог, для спільного добра. Родина виховує члена суспільства, 

національно свідомого громадянина. 

Трудове виховання в українській родині закладає основи майбутнього 

життя дітей. Воно забезпечує розуміння праці як вищої цінності людини і 

суспільства, повагу до людей праці, формує працьовитість, господарність, 

бережливе ставлення до суспільної і приватної власності, природних 

багатств, готовність до життєдіяльності в умовах ринкових відносин. 

Художньо-естетичне виховання в сім'ї закладає основи естетичної культури 

дітей. У родині відбувається перше естетичне сприйняття прекрасного в 

природі і навколишній дійсності; формуються естетичні смаки і почуття; 

створюються умови для оволодіння надбаннями національного мистецтва, 

музики, побуту, ремесел тощо; виховується потреба створювати навколо себе 

прекрасне; розвиваються таланти і обдарування дітей. 

Методи сімейного виховання - це способи, шляхи, за допомогою яких 

здійснюється цілеспрямований педагогічний вплив батьків на свідомість і 

поведінку дітей. Вони не вирізняються від розглянутих вище загальних 

методів виховання, але мають свою специфіку: надзвичайно важливу роль у 

вихованні дітей відіграє особистий приклад батьків, їх авторитет; вплив на 

дитину є більш індивідуалізованим і здебільшого ґрунтується на її 

конкретних вчинках. 

Всіма батьками використовуються:  

 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).  

Сімейна педагогіка обережно підходить до покарання дітей і не схвалює 

методів, які шкодять фізичному і психічному здоров'ю дитини і принижують 

людську гідність. 

Вибір методів залежить від педагогічної культури родини, її уявлення 

про цінності, розуміння мети виховання, ролі батьків у становленні 

особистості дитини, стилю взаємин в сім'ї та іншого. Тому методи несуть на 

собі яскравий відбиток виховних пріоритетів родини: одна хоче виховати 

покірність, і тому її методи спрямовані на те, щоб дитина безвідмовно 

виконувала вимоги дорослих; інша вважає більш важливим виховання 

самостійності, вияв ініціативи і, природно, знаходить для цього відповідні 

методи. 

Різноманітними є засоби вирішення виховних завдань в сім'ї.  

Серед них: слово, фольклор, праця, домашній побут, духовний і 

моральний клімат родини, символи, атрибути, реліквії сім'ї та інше. 

Важливе місце у вихованні дітей у сучасній родині мають зайняти 

трудові, моральні, естетичні та інші народні звичаї і традиції. Святкування 

сім'ями дат народного календаря, що включає дати і події, які мають як 

вселюдський, так і національний характер: День пам'яті (проводи) померлих 

людей, загиблих воїнів, День перемоги, День матері, Новий рік, Різдво, 



Великдень, Вербна неділя, Трійця, Івана Купала, Свято зажинок і обжинок, 

Свято знань, День сім'ї та Національної незалежності. Дати родинного 

календаря: день родини, дні народження кожного члена сім'ї, сімейні ювілеї, 

роковини подружнього життя за участю дітей і онуків. Ці заходи 

сприятимуть єдності поколінь, міцності родини, засвоєнню кращих традицій 

українського народу, зростанню національної свідомості, самоповаги і 

поваги до інших народів. 

 

2. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства. 

Традиції родинного виховання складалися упродовж багатьох століть і 

зміцнювалися в ході історичного розвитку людства. З давніх-давен українці 

розглядали сім'ю і рід як святиню, а виховання дітей - як святий обов'язок 

батьків: завдяки вихованню в родині народ продовжував себе в своїх дітях, 

генезував свій національний дух, характер, менталітет, традиційну родинно-

побутову культуру (М. Стельмахович). 

В українських родинах дітей завжди вчили, що людина невіддільна від 

свого роду, нації. Головним охоронцем ладу в родинах та суспільних 

взаєминах був звичай. Він зобов'язував кожного члена роду досконало 

вивчати і знати свій родовід до сьомого коліна. Людину, яка не знала історії 

свого роду, вважали безрідною. Повага і любов до свого роду, рідної землі, 

національних звичаїв і традицій починалася з поцінування писемних 

пам'яток, переказів, предметів побуту, портретів, сімейних реліквій та інших 

матеріалів про життя предків. 

Дбаючи про майбутнє дітей, батьки усвідомлювали, що передумовою 

успішного виховання є духовний зв'язок між поколіннями. Тому в родинному 

середовищі формувалися такі якості як повага до старших, милосердя, 

доброта, щирість. 

Однією з найбільших доброчинностей була любов і повага до батьків. У 

багатьох родинах був звичай "віддавати чолом", тобто цілувати руку батькам 

і родичам. Змалечку привчали дітей молитися за батьків і за всю свою сім'ю. 

Виявом шанобливого ставлення до старших за віком було звертання на "ви". 

Вітаючись, діти мали вклонятися. У народній педагогіці такий послух і шана 

базувались на переконанні, що в суспільстві найбільшу повагу треба 

виявляти до того, хто має більший життєвий досвід. 

Вихованням дітей у сім'ї опіковувалася в основному мати. Роль матері в 

родинному вихованні є неперевершеною. Вона стояла на сторожі доброї, 

лагідної, світлої атмосфери в домі. Тому ідеал людини, характер моралі, 

спосіб життя українців підпорядковані нормам, що є типовими для жінки. 

Звідси й генетичні риси національного характеру: сердечність, доброта, 

щирість, гостинність, працьовитість. 

Справжньою школою виховання щедрості, душевності і чуйності є сім'я: 

ставлення до матері, батька, дідуся, бабусі, братів, сестер є випробуванням 

людяності (В. О. Сухомлинський). 

Дотримуючись норм народної педагогіки, батьки самі розвивали в собі 

доброчинні цінності, власними вчинками формували те, що хотіли бачити в 



своїх дітях. Адже в народі по батьках судили про дітей: "Яблуко від яблуньки 

далеко не котиться", "Яка хата - такий тин, який батько - такий син", "Який 

кущ, така хворостина, який батько, така й дитина". 

В основі традиційного родинного виховання лежить спільна трудова 

діяльність батьків і дітей. Упродовж віків українці вважали працю мірилом 

духовних і фізичних якостей людини. Ще в часи Давньоруської держави 

хлопчиків готували до трудової діяльності, до виконання функцій 

годувальника сім'ї та її глави. Дівчаток залучали до жіночої праці, вчили 

прясти, ткати, шити тощо. Батьки прищеплювали дитині не тільки трудові 

навички, а й любов до праці, виховували свідоме ставлення до неї, культуру 

праці, нетерпимість до неробства, ледарства, байдикування. 

Родинна етнопедагогіка звертає увагу на виховання в дітей прагнення 

жити й творити за законами краси. Українці завжди намагалися прикрасити 

свій побут, одухотворити працю, облагородити стосунки між членами 

родини. Дітей вчили привітності, ввічливості, вихованості у спілкуванні з 

людьми. Розвитку естетичних почуттів і смаків сприяла поетичність і 

мелодійність пісень, краса танців, обрядів, традицій, звичаїв. Виростаючи в 

цій атмосфері, діти розвивали творчі сили: вони вчилися співати, танцювати, 

приказувати, поводитися серед людей, виготовляти предмети ужиткового 

мистецтва. Все це виховувало у підростаючого покоління високі естетичні і 

етичні ідеали, потяг до прекрасного, любов до отчого дому, родини, природи, 

свого краю. 

Це свідчить про те, що за багатовікову історію наш народ створив 

високий рівень статусу родини з її непорушним авторитетом, любов'ю до 

дітей і відданістю обов'язку їх виховання. 

Протягом усього XX ст. сім'я в Україні переживала глибокі зміни, які 

торкалися усіх аспектів її існування. З одного боку, сім'я подолала кризу 

патріархальності родинних стосунків, а з іншого, вона стикнулася з новими 

проблемами, значною мірою втратила здатність виконувати життєво 

необхідні для людства функції й опинилася в кризовому стані. 

Кризові явища, що спостерігаються в сучасній сім'ї, стосуються, 

головним чином, її економічних та демографічних основ. Так, набула 

тенденції до зниження шлюбність (на 100 укладених шлюбів припадає 46 

розлучень); народжуваність знизилася до рівня, який не забезпечує простого 

відтворення поколінь. Неповні сім'ї, де немає батька, рідше - матері, 

становлять 13%. Характерними стали такі явища, як дитяче сирітство, 

безпритульність, бродяжництво. 

Змінився сімейний склад населення: якщо ще ЗО років тому середня 

сім'я налічувала 4,0 осіб, то у 1994 році – 3,0, а у 1999 році – 2,6 осіб. 

Важливою ознакою сучасних змін є відхід від збереження сімей, які 

складаються з представників багатьох поколінь, процеси відокремлення 

молодих від батьківських сімей. 

Економічні труднощі, які переживають держава та безпосередньо сім'ї, 

поставили під загрозу інтелектуальний і моральний потенціал родини. 

Основний свій час батьки витрачають на пошуки засобів для виживання 



(коштів, продуктів харчування, товарів), а не на духовне формування і 

розвиток дітей. За даними соціологічних досліджень, жінка, яка працює, за 

добу приділяє вихованню дітей 16 хвилин, а у вихідні дні – 30 хвилин. 

Спілкування батьків з дітьми зводиться переважно до контролю за їх 

навчанням, а сам контроль – до з'ясування того, які оцінки одержав. 

Істотно обмежені можливості соціального оточення дитини. Значну роль у 

цьому відіграли урбанізація населення, недооцінка "живого" спілкування як у 

колі сім'ї, так і з ровесниками. Це призводить до того, що спосіб засвоєння 

соціального досвіду з безпосереднього перетворюється на опосередкований, 

внаслідок чого значно знижується цінність набутого досвіду та рівень і 

можливості світосприймання. 

У багатьох сучасних сім'ях спостерігається значна плутанина з 

цінностями. На перше місце вони висувають ідею збагачення, прагнуть 

виховати в дітей прагматизм, раціональність, волю до успіху. 

Детермінантами поведінки старших щодо дітей стали комерція, 

маніпулювання, бездушність, постійне бажання займати переважно рольову 

чи особистісну позицію. Такі крайнощі призводять до відчуження дітей від 

.батьків, встановлення між ними формально-ділових стосунків (зроби, 

прибери, принеси, мовчи) з відповідними реакціями – санкціями за 

порушення вимоги. Це сприяє ще більшому загостренню одвічної проблеми 

батьків і дітей. 

Не всі батьки можуть усвідомити суть соціальної рівності між дітьми і 

дорослими, а тому відкидають навіть саму ідею. Насправді, рівність не 

передбачає одноманітність. Той незаперечний факт, що дитина не може 

зрівнятись із дорослим ні в знаннях, ні в навичках та вміннях, не віднімає у 

неї права на повагу й особисту гідність. Батьки відчувають гостру нестачу 

педагогічних знань і потребують спеціальної підготовки для виконання 

виховної функції. Водночас відстань між сім'єю і школою збільшилась. 

Звичайна загальноосвітня школа, що внаслідок багатьох причин стала 

непрестижною і мало привабливою, майже відійшла від ролі помічника сім'ї. 

Нові ж суспільні інститути хоча і з'явились, але не зміцніли. Тому вони поки 

що не в змозі надати дієву допомогу сім'ї. Сукупність цих та інших змін 

привела до фундаментальних зрушень у системі взаємодії особистість - сім'я 

- суспільство. 

3. Правові основи сучасного сімейного виховання і суспільство 

взаємопов'язані. Сім'я чутливо реагує на всі структурні й функціональні 

зміни, що відбуваються в суспільстві, і певним чином сама впливає на 

суспільство. Тому необхідна постійна турбота держави і суспільства про 

сім'ю. Водночас родина повинна керуватися не тільки вузько сімейними, а й 

суспільними інтересами. 

В основі сімейного виховання лежить сімейне право, яке закріплене 

Конституцією України, законодавством про шлюб і сім'ю та цивільним 

Кодексом України. Правовідносини між батьками і дітьми регулюються 

також такими міжнародними документами, як Загальна декларація прав 



людини, Декларація прав дитини і Конвенція про права дитини, схвалені 

Генеральною Асамблеєю ООН і ратифіковані Верховною Радою України. 

У Конвенції ООН про права дитини" (прийнятій в 1989 році і 

ратифікованій Верховною Радою України 27 лютого 1991 року) зазначено, 

що кожна дитина має право на життя, батьків і право на особливу турботу й 

допомогу. У сім'ї, як основному осередку суспільства і природному 

середовищі для росту і благополуччя дітей, повинен бути забезпечений 

особливий захист. Повний і гармонійний розвиток дитини потребує 

сімейного оточення, атмосфери щастя, любові і розуміння. Лише такі умови 

можуть підготувати дітей до самостійного життя у суспільстві і виховати їх в 

дусі загальнолюдських ідеалів, у дусі миру і власної гідності. 

Конвенція включає основні положення про охорону здоров'я дітей, про 

роль, права і обов'язки батьків по створенню умов для такої охорони. Вона 

закликає батьків будувати взаємини з дітьми на високій морально-правовій 

основі. Родинна педагогіка повинна будуватися батьками на підґрунті 

відносин рівноправних особистостей, рівноправних суб'єктів права, а не на 

основі вимог старших, сліпого підкорення їм. Лише поважаючи права 

дитини, можна виховати в ній повагу до прав інших людей, кожної людини, 

повагу до закону. 

Конвенція застерігає батьків від авторитаризму в сімейному вихованні. 

Якщо ж вони жорстоко поводять себе з дитиною або не турбуються про неї, 

якщо навмисне чи ненавмисне наносять шкоду фізичному чи моральному 

здоров'ю дітей, відповідні компетентні органи на підставі судового рішення 

позбавляють їх батьківських прав, а дітей відправляють на виховання в 

державні установи. 

Батьки несуть основну відповідальність за забезпечення у межах своїх 

здібностей і фінансових можливостей умов, необхідних для фізичного, 

розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Дитина 

має бути повністю підготовленою до самостійного життя в суспільстві і 

вихованою в дусі ідеалів миру, гідності, терпимості, свободи, рівності й 

солідарності, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй. 

З цим всесвітнім документом узгоджені нормативні і законодавчі акти, 

які регламентують становище дітей в Україні, виховні функції батьків, роль 

сім'ї у формуванні особистості дитини. 

Правові основи сімейного виховання в Україні ґрунтуються на 

відповідних статтях Конституції і Закону України "Про освіту". Конституція 

підкреслює, що «сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняється 

державою» (ст. 51). Вона зобов'язує батьків утримувати дітей до їх 

повноліття (ст. 51) і попереджує, що «будь-яке насильство над дитиною та її 

експлуатація переслідується законом» (ст. 52). 

До матерів і батьків, які не виконують свій обов'язок перед дітьми, може 

бути застосована сувора моральна кара - позбавлення батьківських прав. 

Причиною для такого рішення може слугувати жорстоке поводження з 

дітьми, аморальний вплив на них, антисуспільна поведінка батьків: 

алкоголізм, наркоманія, проституція, хуліганство, важкі психічні розлади. 



Одним з основних принципів виховання дітей в сім'ї, що закріплені 

законодавством, є надання кожному із подружжя рівних прав і обов'язків 

стосовно своїх дітей. Це означає, що всі питання життя і розвитку дітей 

батьки вирішують спільно, ніхто з них не має переваги над іншим. Цей 

принцип гарантує захист дітей від прояву батьківського егоїзму, слугує 

базою для об'єктивних, розумних рішень, забезпечує найкращі умови для 

врахування інтересів дітей. 

Закон України «Про освіту» чітко визначає відповідальність батьків за 

розвиток дітей (ст. 59).  

Батьки зобов'язані: 

– постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття 

доброти, милосердя, повагу до держави і рідної мови, сім'ї, старших за віком, 

народних обрядів та звичаїв; 

– виховувати повагу до національно-історичних, культурних цінностей 

українських та інших народів, любов до своєї країни; 

– сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти, забезпечувати 

повноцінну домашню освіту; 

– виховувати повагу до законів, основних свобод людини. 

Таким чином, Закон «Про освіту» поставив перед родиною на перше 

місце завдання всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини. Його 

вирішення можливе за умови відповідного способу життя і способу думок 

батьків, постійного спілкування з дітьми, за умови дотримання норм 

загальнолюдської моралі у поведінці і спілкуванні всієї родини. 

 

 

Лекція №3 

Тема: Дитина в сім’ї та в закладі дошкільної освіти. 

Мета: навчити студентів розуміти важливість співпраці сім'ї та закладу 

дошкільної освіти; сформувати вміння підвищувати рівень педагогічної 

культури батьків, враховуючи їхній загальний розвиток, активність, 

різноманітні інтереси.  

 

Ключові слова:  сім’я, дошкільний навчальний заклад, форми роботи з 

батьками, індивідуалізація педагогічного впливу. 
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З перших днів свого життя дитина починає поступово всотувати в себе 

навички вживання у світ і виживання у ньому, опановувати соціальний 

досвід (соціалізується). Макрокосм цього світу на перших порах зведений до 

середовища сім'ї, яка передусім несе відповідальність за виховання дитини. 

Глибинний зміст, масштаб і сила цієї відповідальності обумовлені 

соціальним статусом сім'ї. 

З часом дитина розширює сферу своєї взаємодії зі світом, на неї 

спрямовують свої впливи різноманітні соціальні інститути, які доповнюють, 

урізноманітнюють виховні зусилля сім'ї. На етапі дошкільного дитинства 

провідним соціальним інститутом, покликаним забезпечити різнобічний 



розвиток дитини, є система дошкільних закладів. Гармонійна взаємодія їх із 

сім'єю є запорукою повноцінності буття дитини, розкриття і реалізації її 

потенціалу, виходу на нові орбіти соціальної реальності. І все-таки найвища 

відповідальність за виховання дітей у цій взаємодії належить сім'ї. 

 

1. Виховна функція сім'ї 

В усі часи і серед різних народів родинне виховання було і є незмінною 

цінністю, головною духовною основою життя нації, могутнім соціальним 

феноменом, який найтісніше об'єднує людей, неперевершеним чинником 

самовиявлення людини в усіх її іпостасях: немовля, дитина, підліток, юнак 

(дівчина), чоловік (жінка), син (дочка), дідусь, бабуся, онук та ін. 

Сім'я – мала соціально-психологічна група, члени якої пов'язані 

шлюбними або родинними стосунками, спільністю побуту і взаємною 

моральною відповідальністю. 

Соціальна роль сім'ї обумовлена потребою суспільства у фізичному і 

духовному відтворенні населення. Будучи одним із найважливіших елементів 

суспільства, значною мірою залежачи від процесів і тенденцій у ньому, сім'я 

є відносно автономним соціальним інститутом, що зумовлює її соціальну 

стійкість, захищеність, навіть недоступність для соціальних 

експериментувань. Як і кожне соціальне явище, вона також розвивається. 

Сім'я виконує різноманітні зовнішні і внутрішні функції. З огляду на 

особливості соціального буття сім'ї, виокремлюють такі провідні її функції: 

– виховна функція. Полягає вона у задоволенні індивідуальних потреб у 

батьківстві та материнстві, самореалізації особистості в дітях. Стосовно 

суспільства виховна функція сім'ї забезпечує соціалізацію підростаючого 

покоління; 

– господарсько-побутова функція. Спрямована вона на задоволення 

матеріальних потреб членів сім'ї, забезпечення умов для збереження і 

зміцнення їхнього здоров'я, організацію відпочинку; 



– емоційна функція. Реалізація її задовольняє потребу людини у 

визнанні, любові, турботі, психологічному захисті; 

– функція духовного спілкування. Забезпечує взаємне розуміння і 

духовне збагачення особистості; 

– функція формування досвіду соціального життя. У сім'ї особистість 

здобуває первинні знання і навички взаємодії з людьми, поведінки в 

суспільстві, набуває досвіду соціального контролю за виконанням його норм 

і правил; 

– сексуально-еротична функція. Забезпечує продовження роду, 

задовольняє потреби індивіда у сексуальному житті. 

Порушення функцій сім'ї може бути пов'язане з політичними, соціально-

економічними умовами її життя, особистісними якостями її членів, 

особливостями їхніх взаємин. Неблагополуччя у сім'ї породжує проблеми у 

розвитку дітей. 

У сучасній сім'ї особлива роль належить функціям духовного 

спілкування, емоційної підтримки, виховній функції, оскільки суспільство, 

навчально-виховні заклади не можуть забезпечити таких унікальних умов 

для емоційно-духовного життя особистості, якими володіє сім'я. Саме 

завдяки проживанню в сім'ї, цілеспрямованим її зусиллям людина пізнає, 

осягає свою людську сутність, обов'язки перед іншими людьми, передусім 

перед батьками і дітьми, утверджує в собі все людське. Для цього вона 

повинна виростати в сім'ї, в якій витає дух любові, всі чуйно, турботливо 

ставляться одне до одного. Адже уроки доброти, любові, здатність до 

співпереживання неможливо почерпнути з книжок. Ці якості виробляються в 

дитині передусім під час її взаємодії з найближчими їй людьми. Відчуваючи 

любов до себе, спостерігаючи, у чому це виявляється, дитина вчиться любити 

інших людей. А любов до дитини виростає із взаємної любові батьків, від 

уроків любові, отриманих ними у своєму дитинстві, від щирості їхніх 

стосунків зі своїми батьками. 



Особливості виховної функції сім'ї полягають у тому, що вона 

одночасно виховує дорослих і дітей та реалізується у таких трьох головних 

аспектах: 

1. Становлення, розвиток, виховання дитини як особистості, сприяння 

розвитку її здібностей. Сім'я репрезентує дитині суспільство, забезпечує 

передавання їй соціального досвіду, охороняє її права. 

2. Здійснення виховного впливу сім'ї на кожного індивіда впродовж 

усього його життя. Кожна сім'я має свою систему виховання, засновану на 

певних ціннісних орієнтаціях. Спочатку несвідомо, орієнтуючись на почуття 

близьких людей, дитина починає розуміти, що в її поведінці їх радує, а що 

засмучує. Пізніше у неї формуються уявлення про те, що є прийнятним у 

сім'ї, а дорослішаючи, вона починає усвідомлювати принципи, на яких 

вибудовуються стосунки в її сім'ї, порівнювати їх з ідеальною, на її погляд, 

системою. 

3. Спонукання дітьми саморозвитку, самовдосконалення своїх батьків та 

інших родичів. Дитина є невичерпним джерелом життєвих успіхів, 

емоційних стимуляторів для дорослих. Ледь з'явившись на світ, вона значно 

розширює його горизонти для своїх батьків, вносить у їхнє життя багато 

нового. Підростання, дорослішання дитини потребує нових знань, виховних 

умінь і навичок дорослих, реалізації своєї соціальної ролі на більш високому 

рівні. Виховуючи дитину, батьки самі повинні поводитися на рівні вимог, які 

їй пред'являють. Очевидно, на цьому ґрунтуються твердження, що не сім'я 

соціалізує дитину, а дитина соціалізує дорослих. 

У дошкільні роки дитина повністю ототожнює себе зі своєю сім'єю, 

передусім із батьками; її емоційний світ майже цілком залежить від 

атмосфери в сім'ї. Саме тут вона пізнає й опановує моделі моральної 

поведінки, взаємодії з іншими людьми, природою тощо. 

2. Форми роботи закладу дошкільної освіти зі сім'єю. 

Сучасні заклади дошкільної освіти 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 роботи належать 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 дискусійних 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 діяльності 

(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, 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. 



У роботі закладу дошкільної освіти з батьками істотне значення має 

спрямування педагогічної самоосвіти батьків, стимулювання прагнення і 

вміння поповнювати свої педагогічні знання і після вступу дитини до школи. 

 

 

Лекція № 4 

Тема: Теоретико-методологічні основи сімейного виховання. Роль 

батьківського спілкування у вихованні дитини. 

 

Мета: навчити студентів розуміти відмінності між різними родинами та 

відповідно сприймати їх, практично вправлятися в оволодінні та застосуванні 

методів і методик діагностування сім'ї:  

– уміти проводити опитування;  

– аналізувати результати;  

– організувати роботу з батьками;  

– прогнозувати спільну роботу з родиною тощо. 

 

Ключові слова: методи, стилі, принципи сімейного виховання. 
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1. Стилі сімейного виховання  
Сукупність установок батьків, їх емоційного ставлення до дитини, 

сприйняття дитини батьками і відповідних способів поводження з нею 

утворюють стиль сімейного виховання.  

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

практикуються батьками дітей, хворих на неврози:  

• 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.  

Дослідники А. Лічко і Е. Ейдеміллер припускають крім виховання за 

типами "кумир сім'ї" (у їхній інтерпретації – «поблажлива гіперпротекція») і 

«емоційне відторгнення» існування таких стилів виховання (особливо 

несприятливих для підлітків з акцентуаціями характеру і психопатіями):  

• 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.  

 

Принципи та загальна стратегія сучасного сімейного виховання  
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. ось її головні 

принципи:  

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.  

Стратегія виховання логічно випливає з педагогічного мислення, яке 

базується на спеціальних знаннях і вміннях прогнозувати результати 

виховної діяльності. Однак, як свідчать проведені опитування, молоді батьки 

відчувають гостру нестачу педагогічних знань, потребують спеціальних 

консультацій і керівництва в питаннях сімейного виховання з боку 

спеціалістів - педагогів і психологів.  

 

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).  

Вітчизняні і закордонні дослідники визначають і класифікують методи 

виховання таким чином, що в цих класифікаціях є багато загального, багато 

співпадань, хоча при цьому помічається і якась відмінність: наприклад, 

переконання, привчання, організація практичної діяльності, порада, 

прохання, зауваження, повчання, заборона (Г. Гмайнер); переконання, 

навіювання, привчання, вправа, вимога, заохочення і покарання, особистий 

приклад батьків (І.В. Гребенников), привчання, відволікання, контроль, 

вимога, винагорода (заохочення), покарання (Дж. Добсон), навіювання, 

переконання, вправа (А.Г. Ковальов); прохання, інструкція, винагорода, 

покарання (Р. Кэмпбелл); переконання, привчання, терпіння, вимога, 

заохочення, покарання (Б. Спок).  

Вивчення теоретичних підходів і практики сімейного виховання 

дозволяють визначити методи сімейного виховання як 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.  

Вивчення досвіду виховання дітей у сім’ї, порівняльний аналіз методів, 

що застосовують батьки і педагоги, дають можливість стверджувати, що 

виділення якихось окремих методів сімейного виховання неправомірно (хоча 

сам термін "методи сімейного виховання" ввійшов у науковий побут), тому 

що мова по суті йде про використання загальноприйнятих методів виховання 

в педагогіці в процесі сімейного виховання. Батьки, як і педагоги, 

використовують той самий комплекс (набір, сукупність) педагогічних 

методів виховання. Помічається тільки специфіка в застосуванні цих методів 

при вихованні дітей в умовах сім’ї, що залежить від загальної культури 

батьків, їхнього життєвого досвіду, психолого-педагогічної підготовки і 

способів організації життєдіяльності батьків і дітей. 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»    

(Н.В. Кузьміна, Н.В. Кухарев).  

Найбільш складним для батьків є оволодіння практичним механізмом 

реалізації того чи іншого методу виховання. Спостереження, аналіз 

письмових (анкетних) і усних відповідей дітей показують, що той самий 

метод використовується різними батьками по-різному і з різним ефектом 

впливу на дітей. Найбільша розмаїтість, складність і розрізненість 

помічаються при застосуванні методів переконання, вимоги, заохочення, 

покарання. 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. У ході вивчення батьками проблем, пов'язаних із 

застосуванням методів виховання дітей у сім’ї, нами акцентувалася увага на 

розробці практичного механізму реалізації кожного методу, основних умов 

його використання з метою найбільш ефективного впливу на свідомість, 



почуття і поведінку дітей і встановлення гуманістичних відносин у сім’ї між 

старшими і молодшими.  

Народна сімейна педагогіка виробила безліч методів виховання, що були 

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

Вітчизні особистості.  

 

Батьківське спілкування: поняття, функції та компоненти  

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.  

Аналіз філософських, соціологічних і психолого-педагогічних 

досліджень дозволяє виділити основні методологічні положення про роль 

спілкування в морально-емоційному вихованні особистості, дати визначення 

поняття "батьківське спілкування", виділити його основні функції.  

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: інформаційно-пізнавальна, 

емоційна, регулятивна і 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.  

Виділяються три групи компонентів культури батьківського спілкування 

(рангуються залежно від важливості і значимості, зазначених батьками і 

дітьми).  

 

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 тощо.).  

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.  
 

 

Лекція №5 

Тема: Взаємодія інститутів родинного і суспільного  виховання дітей 

дошкільного віку. Заклад дошкільної освіти і сім’я. 

Мета: навчити студентів розуміти важливість співпраці сім'ї та закладу 

дошкільної освіти навчити знаходити різноманітні шляхи співпраці з 

родинами в ЗДО та суспільстві. Виховувати у студентів почуття патріотизму, 

високоморальної і працьовитої особистості. 

Ключові слова: хиби сімейного виховання, родинне виховання, основні 

типи сім’ї. 

 

План: 

1.  Вплив сім'ї на формування особистості дитини дошкільного віку. 

2.  Типи сімей та основні хиби сімейного виховання. 

3. Взаємодія дитячої дошкільної установи з сім'єю. 

4.  Родинне виховання, його принципи і завдання. 
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Упродовж історії людства склалися два види виховання підростаючого 

покоління: сімейне й суспільне. Кожна з них є соціальним інститутом 

виховання і має свої можливості у формуванні особистості дитини. 

Здавна точиться дискусія, що є важливішим у становленні особистості: 

сім'я чи суспільне виховання (дитячий садок, школа, інші заклади).  

Так, Я.А. Коменський називав материнською школою ту послідовність і 

суму знань, яких здобуває дитина з рук і вуст матері. Уроки матері – без 

перерви в розкладі, без вихідних і канікул. Чим багатограннішим і 

осмисленішим стає життя дитини, тим ширшим є коло материнських турбот. 

З Я.А. Коменський погоджувався педагог-гуманіст Г. Песталоцці: сім'я, 

за його висловом, «є істинним органом виховання, вона навчає ділом, а живе 

слово тільки доповнює, і падаючи на зорану життям землю, воно справляє 

зовсім інший вплив». 

Соціаліст-утопіст Роберт Оуен розглядав сім'ю як одну з перешкод на 

шляху формування нової людини. Його ідея про необхідність виховання 

дитини з ранніх років активно, поза сім'єю, впроваджувалась в СРСР. Сім'ї 



відводилася роль «комірчини» з «відсталими» традиціями і звичаями. 

Упродовж багатьох років наголошувалося на провідній ролі суспільного 

виховання у формуванні особистості дитини. 

Сучасні вчені дедалі більше схиляються до визнання надзвичайної 

важливості сімейного виховання для повноцінного розвитку особистості 

дитини, оскільки його силу і вплив не можна порівняти з жодним, навіть 

дуже кваліфікованим вихованням у дитячому садку чи в школі. 

Відомий психолог О. Леонтьєв з усього багатства навколишнього світу, 

що тією чи тією мірою впливає на малу дитину, виокремив інтимно-близьких 

малюкові людей, до виховних впливів яких вона особливо чутлива. 

Виявляється, що малюк у перші роки життя не сприймає вмовлянь, 

зауважень, порад «чужої тітки» (виховательки іншої групи, перехожої, 

сусідки). Вже пізніше, на початку підліткового віку, дитині важлива думка 

друга, приятеля, її зачіпає репліка перехожого, а в перші 7-8 років 

найавторитетнішим є: «Так мама сказала!», «Так звелів тато!» 

У дослідженнях Т. Маркової систематизовано чинники, які визначають 

силу і стійкість сімейного виховання. Розглянемо їх. 

1. Виховання в сім'ї вирізняється глибоким емоційним, інтимним 

характером. «Провідником» сімейного виховання є батьківська любов до 

дітей і взаємні почуття (довіра, ніжність, єдність) дітей і батьків. 

Ефективність сімейного виховання здебільшого визначається тими 

емоційними зв'язками, які об'єднують усіх членів родини, завдяки чому діти 

почувають себе захищеними в навколишньому світі. Тут можна сховатись у 

маминих обіймах від дійсних і уявних страхів, дізнатися про все на світі в 

дідуся, який «найрозумніший ». Домашнє тепло і затишок – одна з умов 

щасливого дитинства. 

2.  Виховання в сім'ї позначене постійністю й сталістю виховних впливів 

матері, батька, інших членів родини в різних життєвих ситуаціях, їх 

повторюваністю день у день. Така постійність виховних впливів с 

благотворною для нервової системи дитини, що формується і виробляє дії - 

відповіді на зовнішні подразники. Навіть якщо за змістом, формою 

вираження ці виховні впливи не завжди педагогічно виважені, дитина знає і 

передбачає кожен життєвий момент, що на неї чекає. Наприклад, 

повертаючись із прогулянки в брудному одязі, дитина заздалегідь готує себе 

до негативної реакції мами, налаштовується на цю реакцію і обдумує як себе 

поводити, «заспокоїти» маму (попросити вибачення, поцілувати, взяти щітку 

і почистити одяг). 

3. Сім'я має об'єктивні можливості для залучення дитини з перших років 

життя до різних видів діяльності (трудової, господарської, побутової, 

виховної стосовно інших членів сім'ї, неї самої). Якщо в дитячому садку діти 

беруть участь у праці подеколи, не завжди розуміють її необхідність для 

навколишніх людей, то в сім'ї зовсім інша картина. Вже 1,5-2 роки дитина 

може мати постійні обов'язки: ввечері класти іграшки «спати», подавати 

дідусеві газету, ставити ослінчика для ніг перед кріслом бабусі. З 3-4 років 



дитині доручають поливати кімнатні рослини, вона допомагає сервірувати 

стіл, прибирати тощо. 

Вислів «діти – дзеркало сім'ї» точно передає зміст орієнтації дитини на 

сукупність духовних і моральних цінностей, які культивує родина. Кожна 

сім'я має свої уявлення про добро і зло, свої пріоритети і моральні цінності: в 

одній на найвищий щабель поставлені доброта, милосердя, гуманність, в 

інших – навпаки, панує жорстокість. Батьки всіляко стимулюють і 

заохочують такі дії, спосіб поведінки, які відповідають їх уявленням про те, 

що добре, а що погано. Так, молодий батько вчить свого 3-х річного сина 

«давати здачу» при будь-яких конфліктах із ровесниками, не враховуючи, що 

їх причинами бувають не тільки злостивість, а й невміння висловити 

прохання, імпульсивність поведінки, не координованість рухів тощо. 

Наслідуючи близьких, дорогих людей, дотримуючись їхніх «уроків 

філософії», дитина засвоює форми поведінки, способи спілкування і 

взаємодії з людьми, які її оточують. Уперта мати буде, можливо, страждати 

від упертості сина, а «войовничий» батько приречений на постійне 

вислуховування зауважень учителів на зразок «бився з однокласником». 

Досвідчені педагоги вважають, що сімейне виховання - це, пе-

редусім, самовиховання батьків: дуже важко прищепити дитині ті якості, 

яких вони самі не мають і «відучити» від таких, які постійно демонструють. 

Важливим чинником становлення особистості є усвідомлення в особі 

батьків представників певної статі й вироблення відповідної рольової 

поведінки. Вчені називають це формуванням психологічної статі і 

наголошують на особливій ролі сім'ї у цьому процесі. Дитина має приклад - 

поведінку батьків, спостерігаючи їхні стосунки, помічає елементи трудового 

співробітництва і будує свою поведінку на основі наслідування представника 

своєї статі. 

Утворюючи малу групу, своєрідний «мікрокосмос», сім'я найбільшою 

мірою відповідає вимогам поступового залучення дитини до суспільного 

життя і поетапного розширення її кругозору збагачення досвіду. Слід 

враховувати, що сім'я – диференційована соціальна група. В ній представлені 

різні вікові (старші і молодші члени сім'ї), статеві (чоловіки і жінки), 

професійні «підсистеми» (мама – вчителька, тато – шофер, бабуся – 

медсестра). Це дає дитині змогу найширше виявляти свої можливості, 

швидко і якнайповніше реалізовувати потреби. 

Таким чином, сучасні вчені наголошують на пріоритеті сім'ї у вихованні, 

що виявляється в багатовимірності форм її впливу, їх безперервності й 

тривалості, в діапазоні цінностей, які засвоює підростаюча дитина. 

2. Кожна сім'я, як і людина, має свою долю. Бувають сім'ї однодітні, 

дво- й багатодітні, повні й неповні, заможні й малозабезпечені, а діти - 

рідні й прийомні, при рідних батьках й нерідних (вітчимові чи мачусі), 

напівсироти й сироти. Тож умови для родинного виховання дошкільнят 

складаються різні. Особливі труднощі виникають при вихованні дітей 

розлучених подружніх пар та сиріт при живих батьках. 



Бум розлучень, що спостерігається впродовж останніх десятиліть і 

охопив кожну третю шлюбну пару, не згасає. В Україні щороку розпадається 

до 200 тис. сімей. У неповних сім'ях проживають 146 тис. дітей. На обліку в 

міліції перебувають понад 17 тис. батьків, які злісно ухиляються від 

виховання своїх дітей. У багатьох родинах точаться чвари, що спричинюють 

подружню невірність, цинізм, безвідповідальність. Майже 60 відсотків дітей 

у таких сім'ях – сироти при живих батьках. 

В Україні близько 90 тис. дітей залишилися без піклування батьків, 

понад 56 тис. із них перебувають на опікунстві (патронаті), інші - в школах-

інтернатах, дитячих будинках, притулках для малят. Це діти алкоголіків, 

наркоманів, «зозуль», повій та злочинців. Кожний шостий алкоголік - жінка. 

Почастішали випадки вбивства матір'ю новонародженої дитини. На психічні 

розлади страждають 359 тис. дітей, 70 тисяч – інваліди з дитинства. 

Якщо не зупинити страхітливий процес виродження національної 

родини, то буде безповоротно втрачено все найкраще, надбане українським 

народом. Аномалії в сучасній сім'ї почастішали у зв'язку із затяжною 

економічною кризою, поширенням безробіття, скороченням мережі дитячих 

садків. 

Катастрофічно зменшилося дітонародження. В Україні за останні роки 

померло на 1,2 млн. осіб більше, ніж народилося. На 1000 жінок дітородного 

віку припадає майже 80 абортів. Кожна шоста жінка страждає від безпліддя. 

Велику загрозу для сім'ї становить так звана сексуальна революція, СНІД. 

Негативно позначилися на здоров'ї сім'ї наслідки Чорнобильської аварії, 

бездумні хімізація й меліорація. 

За рівнем виконання виховної місії сім'ї умовно поділяють на 4 типи:  

1) благополучні; 2) формально-благополучні; 3) неблагополучні;                  

4) неповні. 

До першого типу належать сім'ї, в яких створено найсприятливіші умови 

для виховання дітей, є батько й мати, панують здорова духовна, трудова, 

морально-психологічна атмосфера, злагода, взаємоповага. Саме такі 

благородні риси притаманні традиційній українській родині. Ефективність 

виховного впливу в таких родинах забезпечується завдяки високій 

національній свідомості батьків, їхньому патріотизму, дотриманню народних 

звичаїв і традицій, норм родинно-побутової культури, застосуванню прогре-

сивних надбань родинної етнопедагогіки. 

Формально-благополучні сім'ї, хоч і зберігають зовнішню бла-

гопристойність, що виявляється, зокрема, в працьовитості батьків, 

сумлінному виконанні ними службових обов'язків, вихованості їх, однак у 

родині встановилися холодні стосунки, байдужість. Тут немає взаємної 

турботи й поваги, духовної близькості. Кожен із членів сім'ї живе своїм 

життям і своїми інтересами. В помешканні може бути охайно й чисто, але 

бракує затишку. Виховні дії батьків щодо дитини стихійні, а вимоги 

непослідовні. Здебільшого мати й батько вбачають свій обов'язок лише у 

тому, щоб забезпечити дитину житлом, одягом і харчуванням, а виховання 

«перекладають» на дитячий садок. Тож не дивно, що у дітей можуть 



виявитися зневага до батьків, ігнорування їхніх вимог, нехтування своїми 

обов'язками щодо батьків, материнською мовою, неповагою до національних 

родинних звичаїв і традицій. 

Найбільших клопотів для дитячого садка, вихователів і суспільства 

завдають неблагополучні сім'ї. їх ще називають важкими. Вони ускладнюють 

виховну роботу дитячого садка, негативно впливають на процес становлення 

особистості дитини. Здебільшого в неблагополучній сім'ї зростають 

педагогічно занедбані діти. 

Причини появи важких сімей різні. Тому в межах цього типу сімей 

соціологи виділяють кілька підтипів. 

Перший підтип неблагополучної сім'ї зумовлений несприятливими 

умовами виховання через відсутність одного з батьків, зазвичай батька, 

хворобами чи великою зайнятістю старших, скрутністю житлових умов, 

злиднями й нестатками. Внаслідок таких домашніх умов з'являється 

бездоглядність дітей, відставання в розвитку, порушення дисципліни, 

життєвий песимізм. 

Другий підтип становлять сім'ї з аномальною поведінкою батьків - 

пияцтвом, неробством, статевою розпустою, злодійством та іншими 

асоціальними явищами. На дитину в таких сім'ях часто-густо сипляться 

брутальні лайки й образи, безпідставні звинувачення, жорстокі покарання, 

що глибоко травмують її психіку, калічать серце й душу, спотворюють 

поведінку. Життя дошкільника в такій сім'ї нерідко стає нестерпним, що 

може призвести до втечі дитини з дому або правопорушень. 

У сім'ї третього підтипу спостерігаються тривалі чвари, сварки, 

скандали, нерідко бійки між подружжям, що згубно впливає на моральне й 

фізичне здоров'я дітей. 

До четвертого підтипу належать сім'ї, що живуть у достатку, 

згуртовані, але панівними в них є обивательські настрої, зажерливість, 

скнарість, культ речей. 

Упродовж останніх років у педагогічній літературі виокремлюють ще 

підтип неповної сім'ї, тобто такої, в якій немає когось із батьків. Така сім'я 

може бути благополучною, якщо в ній приділяють належну увагу вихованню 

дітей, і неблагополучною, коли вона не виконує своєї виховної місії. За будь-

яких умов неповна сім'я зазнає великих труднощів, оскільки компенсувати 

дитині відсутність батька або матері надзвичайно важко. 

Вихователь мусить знати, до яких типів і підтипів належать сім'ї 

довірених йому дітей, щоб здійснювати диференційований підхід до них. 

Іноді дитячий садок має справу з сім'єю, якій властивий увесь комплекс 

патологічних явищ. У такому разі насамперед потрібно зосередити увагу на 

самій дитині, виявити щодо неї максимум піклування, застерегти батьків від 

типових хиб у родинному вихованні. 

Найчастіше хиби у вихованні спостерігаються тоді, коли батько й мати 

не навчилися дивитися на свою дитину як на особистість, яка потребує 

душевної ласки, поваги, допомоги й захисту, а вбачають у ній зайву мороку 

або живу іграшку чи забавлянку. Нерідко поняття «гарна дитина» 



підмінюється поняттям «зручна дитина». І виростають затуркані й безвільні 

діти, з яких згодом виходять нікчеми або самодури, які все своє життя мстять 

за придушення, якого зазнали в дитинстві. 

Трапляються випадки, коли батько й мати, сповнені сліпої любові до 

дітей, змалку оберігають їх від праці, домашніх клопотів. Такі діти погано 

вчаться у школі, виростають неробами й готові все життя просидіти «на шиї 

у батьків». Потурання будь-яким дитячим примхам також небезпечне і 

належить до серйозних хиб у родинному вихованні. «Хто дітям потаче, той 

сам плаче», «Потурай малому, то як виросте, то буде тебе на старість бити», - 

говорять у народі. 

Хибною є думка, ніби виявлення любові й ніжності псує дітей, що 

головні засоби виховання – суворість, покарання. Такі переконання батьків 

відчужують дітей від сім'ї, і вони можуть стати відлюдкуватими, навіть 

жорстокими. 

Розумна любов до дітей виявляється в ніжності, в піклуванні без 

потурань, у вимогливості, що органічно поєднується з повагою до 

особистості дитини. 

Любов та дружбу в сім'ї живлять спільні духовні інтереси, спільна праця 

й дозвілля, задушевні бесіди, повага до людської гідності. 

Великої шкоди дітям завдають батьки, які залякують дітей, 

застосовують фізичні покарання, переконані, що без «ремінця» обійтися 

не можна. «Ремінь не тільки принижує гідність дитини, - застерігав В.О. 

Сухомлинський, – а й розбещує її душу, пробуджує в ній найтемніші, 

найпідліші риси, боягузтво, людиноненависництво та лицемірство». 

В українській етнопедагогіці це питання тлумачиться неоднозначно. В 

одному випадку рукоприкладство ніби й не заперечується: «Дитина без прута 

не виросте», а в іншому ця тема пом'якшується: «Мати однією рукою б'є, а 

другою гладить», «Отець по-батьківськи поб'є, по-батьківськи помилує» або 

визнається марним: «Добре дитя послухає й кива, а ледаче не боїться й кия», 

«Добрі діти доброго слова послухають, а лихі й дрючка не бояться». Народ 

дає батькам і таку мудру пораду: «Вчи дитину не штурханцями, а хорошими 

слівцями», «Учи дітей не страшкою, а ласкою». 

Варто нагадати, що педагогіка категорично заперечує фізичні покарання. 

Недобре, коли свій обов'язок щодо виховання дітей молоді батьки 

намагаються цілковито перекласти на дідусів і бабусь, що призводить до 

відчуження дітей від їхніх тат і мам. 

Нерідко трапляються випадки розбіжностей у педагогічних підходах до 

дитини з боку батька й матері чи з боку батьків і дідусів та бабусь. Твердість 

і вимогливість одних, м'якість і всепрощенство інших у сукупності належить 

до антипедагогічних явищ у родинному вихованні, оскільки формують 

фарисеїв і пристосуванців, лицемірів і підлабузників. 

Найдієвішим засобом впливу на дітей є власний приклад поведінки 

батьків. Тож можна уявити, якої шкоди завдають вихованню аморальні 

вчинки дорослих - обман, лицемірство, неробство, злодійство, скнарість, 

пияцтво, чвари в сім'ї, лихослів'я. 



Алкоголізм, наркоманія і токсикоманія призводять до деградації особи. 

Це вороги сім'ї, дитинства, батьківства і материнства, винуватці сімейних 

сварок і людських трагедій. 

У народному тлумаченні той, хто пиячить, чинить страшний злочин 

перед своїми батьками, родиною, дітьми, людьми, перед народом, нацією, 

Україною («П'яниця і злодій – рідні брати»). 

Кажуть, недаремно прожив життя той, хто побудував хату, викопав 

криницю, посадив і виростив дерево, народив і виховав дітей. Три нещастя є 

у людини: старість, смерть і погані діти. Старість невідворотна, смерть 

неминуча, а від поганих дітей, як і від пожежі, вберегтися можна, якщо 

належним чином виховувати їх. На спокійну старість у колі своїх рідних і 

близьких має право тільки той, хто добре виховав своїх синів і дочок. 

Майбутнє нашого народу, нації, а отже, кожного з нас – у наших дітях. 

 

3. Не всі сім'ї повною мірою реалізують усі можливості впливу на 

дитину. Причини можуть бути різні: одні сім'ї не хочуть виховувати дитину, 

інші - не вміють цього робити, є й такі, що розуміють, для чого це потрібно 

робити, однак не роблять. В усіх випадках сім'ї потрібна кваліфікована 

допомога дошкільного закладу. 

Нині необхідність дошкільного виховання не викликає жодних сумнівів. 

Упродовж останніх років до дошкільних закладів висунуто високі вимоги. 

Багато років поспіль наша держава всіляко підкреслювала соціальну функцію 

дошкільного виховання – звільнення жінки-матері для участі в суспільному 

виробництві. При оцінюванні роботи дошкільного закладу як важливий 

показник фігурують відомості про захворювання дітей, кількість пропущених 

ними днів (отже, вимушеної непрацездатності матері). 

Зростання впливу освіти, що спостерігається в багатьох країнах світу, 

зокрема й у нашій країні, змінило ставлення до дитячих садків. На перше 

місце виходять педагогічні функції дошкільного закладу: як виховують, чого 

навчають, наскільки успішно готують до школи. Щоб ефективно виконувати 

педагогічні функції, дошкільний заклад має переглянути зміст і поліпшити 

якість освітньої роботи з дітьми, посилити вплив на кожну дитину. Це 

зумовлює потребу дошкільного закладу вбачати в сім'ї союзника, однодумця 

щодо виховання дитини. 

Слід зауважити, що педагоги дошкільних закладів не завжди 

усвідомлюють можливість і необхідність співробітництва з сім'єю. Молоді 

спеціалісти нерідко вважають, що їх навчили, як розуміти дитину, як її вчити, 

виховувати і недооцінюють ролі батьків, що не важливо, коли батьки 

виховують не зовсім правильно і бачать дитину набагато менше часу, ніж 

вихователь у садочку. Часто так і батьки думають, що знають свою дитину 

краще, ніж інші, розуміють її, а отже, і виховують самі, а в дитячому садку 

дитина ціла і неушкоджена, під наглядом дорослого, і цього досить. 

Таким чином, є дві сили, дуже близькі дитині дошкільного віку - батьки 

й педагоги, які намагаються виховувати автономно, незалежно одна від 

одної, що не сприяє ефективному вихованню. 



У вихованні маленької дитини є чимало заходів, метою яких є 

формування позитивних звичок, навичок поведінки, раціональних способів 

діяльності. 

Усе це можливо, якщо дорослі домовлятимуться про єдність вимог, 

спільність методів впливу та способів навчання в дитячому садку й 

родинному колі. 

Слід також ураховувати, для вирішення яких завдань виховання може 

бути сильнішим дитячий садок чи сім'я, і відповідно, який тягар має взяти на 

себе інша сторона. Наприклад, в емоційному, статевому вихованні, у 

залученні дитини до спорту можливості сім'ї значно більші, ніж можливості 

дитячого садка. Однак дитячий садок кваліфіковано здійснює навчання, 

забезпечує розвиток творчих здібностей тощо. 

Отже, в основу взаємодії сучасного дошкільного закладу та сім'ї має 

бути покладено співробітництво. 

Повноцінним може бути тільки те виховання, яке починається від 

колиски. Дошкільне виховання, що починається з родинного, а далі 

доповнюється суспільним є вирішальним у прилученні дитини до скарбниці 

духовної культури народу, її соціалізації. 

Саме в родинному вихованні в дошкільні роки у дитини закладаються 

основи моралі, правильної поведінки, активності, ініціативності, творчого 

ставлення до дійсності чи навпаки - пасивності, байдужості, нігілізму, 

індиферентності. 

Родинне виховання і виховання в дошкільній установі реально існували 

як дві самостійні ланки, хоч у програмах дитячого садка і в методичній 

літературі наголошувалось на необхідності взаємозв'язку дитячого садка і 

сім'ї. Насправді це були дві системи, які зрідка взаємодіяли. 

У сім'ї зміст, методи, форми виховання дітей залежать від загальної 

культури батьків. Найпростіше сімейне виховання має довільний характер, 

здійснюється без чіткої системи, фрагментарно і доволі стихійно. 

За таких умов загальний розвиток і ступінь вихованості дітей дуже 

різний. В одних сім'ях малята ростуть добрими, привітними, довірливими, 

активними, виявляють інтерес до гри, книжок, мистецтва, в інших - батьки не 

дуже дбають про загальний розвиток дитини, але велику увагу приділяють її 

дисциплінованості, слухняності. Є сім'ї, де вихованню дитини не надають 

значення взагалі. 

Заклад дошкільної освіти – обов'язкова ланка загальної системи освіти. 

Процес виховання і навчання у ньому здійснюється відповідно до програми, 

укладеної фахівцями (фізіологами, психологами, лікарями, педагогами, 

методистами) й ухваленої Міністерством освіти і науки України. 

Програма набуває чинності державного документа. За твердженнями 

спеціалістів, у дошкільних закладах достатньо розвинені й виховані діти ті, в 

родинах яких з особливою увагою ставляться до виховання. Найбільше 

труднощів викликають у вихователя діти, батьки яких не приділяють 

належної уваги їх вихованню. 



Отже, навіть обов'язкова програма з чітко організованим процесом 

виховання не позбавляє дошкільного закладу залежності від родини: якщо 

батьки дбають про дитину, то й дитячий садок сприяє її збагаченню, 

розвитку; якщо сім'я не займається вихованням чи створює для дитини важкі 

умови, то дитячий садок не завжди в змозі допомогти. 

Упродовж тривалого часу склалось так, що дитячий садок, під-

порядковуючись лише адміністративним органам, був незалежним від сім'ї. 

Від неї майже не залежало, в який садок потрапить дитина, які вимоги 

висуватимуться до неї, який розпорядок закладу, кваліфікація вихователів 

тощо. 

Нині ситуація змінюється, відкриваються дитячі садки, які більше 

зважають на потреби сім'ї і щодо встановлення розпорядку, і щодо змісту 

роботи. Сім'я має можливість вибирати дитячий садок і вихователя, 

розраховуючи на співпрацю у вихованні дитини. 

Психологи і педагоги наголошують: 

1. Особливістю сімейного виховання є його виразний емоційний 

характер, що ґрунтується на родинних почуттях, виявляється у глибокій 

любові до дітей, та взаємних почуттях дітей і батьків. 

У вихованні дітей раннього і дошкільного віку вирішальне значення 

мають родинні емоційні зв'язки, насамперед матері і дитини, оскільки коло 

людей, з якими спілкується дитина, доволі обмежене, навіть якщо дитина 

відвідує дошкільний заклад. 

2. Основною умовою розвитку особистості є включення дитини в 

стосунки і спілкування з людьми. 

У концепції дошкільного виховання в Україні подано такі тези про 

взаємодію сім'ї і дошкільної установи: 

–  сім'я і ЗДО у хронологічному порядку пов'язані принципами 

наступності. Вони повинні забезпечувати безпосередність навчання і 

виховання дітей. У дослідженнях деяких педагогів стверджується, що у 

практиці суспільного і сімейного виховання переважає принцип не 

наступності, а паралелізму, тобто сім'я вирішує свої завдання, а заклад 

дошкільної освіти – свої. За таких умов освітня підготовка дітей не матиме 

відчутних результатів; 

– сім'я - це найприродніша школа соціалізації дитини в суспільстві. 

Через сім'ю дитина набуває різного досвіду. Концепція спрямовує на те, щоб 

мета і зміст суспільного виховання не відрізнялись від мети і змісту 

родинного виховання; 

–  адаптаційний період «дитина - сім'я - дитячий садок» розширити на 

більш тривалий час; 

– головна мета дошкільного виховання - всебічне виховання дитини, що 

охоплює розвиток естетичних, розумових, моральних, мовних здібностей 

малюка. 

Практика свідчить, що українське дошкілля загалом, здійснює ті 

завдання, від яких залежить підготовка дітей до навчання у школі. 



Таким чином, формулюємо висновок, що на сучасному етапі розвитку 

суспільства дошкільний заклад і сім'я мають працювати в умовах 

співробітництва, і дитячий садок повинен бути ініціатором таких змін, 

оскільки цього вимагає час. Тож перед дошкільною установою сьогодні 

поставлено низку завдань: 

1) зміна соціальної орієнтації на основного замовника дитячого садка, 

якому дошкільний заклад має бути підзвітний; 

2) усвідомлення вихователями дошкільних закладів того, що дітей їм 

довіряє сім'я, отже, потрібно зберегти здоров'я дитини і забезпечити належні 

умови для її розвитку; 

3)  приймаючи дитину до групи, вихователь має докладно ознайомитися 

зі змістом, характером і напрямами виховання в сім'ї, щоб забезпечити 

адекватні умови для тісного контакту педагога з вихованцем, педагога з 

батьками. 

У сім'ї формується характер дитини, її особистісні риси, зокрема 

закладаються основи національної свідомості, відбувається становлення 

особистості загалом. В. Сухомлинський зауважував, що «...сім'я – це 

повноводна річка, водами якої живиться держава». У сім'ї шліфуються 

найтонші риси людини-громадянина, людини-трудівника, людини - 

культурної особистості. З сім'ї починається соціальне виховання. 

 

4. Родинне виховання – це феноменальне явище сімейного і 

суспільного життя, яке постало в процесі трудової діяльності людей у 

зв'язку з необхідністю для молодого покоління опановувати виробничо-

трудовим досвідом старших поколінь. Першими педагогами для дитини 

були мати й батько. 

Упродовж дошкільного дитинства і в подальшому дещо нижчими 

стають темпи фізичних й психічних змін у розвитку дитини. До фізичних 

змін відносимо: зростання і розвиток кісток, м'язів, внутрішніх органів, 

нервової, серцево-судинної системи тощо. Психічні зміни охоплюють 

розвиток усіх психічних процесів (сприймання, мислення тощо), формування 

характеру, духовно-моральних якостей, опанування знаннями і вміннями. 

Узагальнено особистість - це людина, що поєднує риси загальнолюдського, 

національного, суспільно значущого та індивідуально неповторного. 

Отже, ідеалом родинного виховання виступала здорова та щаслива 

людина з різнобічними знаннями і високоморальна і працьовита. Принципи 

родинного виховання випливають із закономірностей функціонування 

батьківської педагогіки і розглядаються як положення, що визначають 

вимоги до змісту, організації і методів забезпечення виховного процесу в 

сім'ї. 

Розглянемо принципи родинного виховання: 

– принцип народності, за яким дитина має виховуватися певними 

засобами формування світогляду українського народу, нації загалом; 

– принцип наступності і спадкоємності поколінь, який забезпечує 

взаємозв'язки старших і молодших поколінь, що є необхідним для життя 



людини і суспільного прогресу; передаватиме родинно-побутовий досвід, 

духовні, моральні цінності, знання, вміння й навички молодшому; 

–  принцип участі в праці; 

– принцип природовідповідності и культуровідповідності забезпечує в 

родинному вихованні опертя на особливості природи дитини; передбачає її 

поступовий вхід у сфери культурного життя, формування якостей 

високоморальної людини у громадському житті; 

– принцип самодіяльності забезпечує спрямування виховного впливу на 

дітей для розвитку волі, самостійного мислення, творчої думки, вільної 

діяльності, винахідливості й підприємливості, вироблення рис ділової 

людини; 

– принцип реалізації педагогічної компетентності батьків спрямовує їх 

на ознайомлення з народною педагогікою, основами виховання, застосування 

знань у виховній роботі, формування єдиних вимог у сім'ї та дитячому 

закладі. 

З цього приводу актуальними є міркування О. Духновича, який 

зауважував, що «...початкове виховання належить батькам – це 

найприродніший обов'язок і повинність... Батьки є першими вихователями 

своїх дітей». 

Найціннішим є правильне виховання, отримане в дитинстві та юності від 

батьків, у родинному колі. 

Одне з головних завдань сімейного виховання полягає в тому, щоб 

сформувати дитину здатною до осягнення її призначення. Традиційна 

батьківська педагогіка - це не що інше, як педагогіка життя. Процес 

виховання в трудовій сім'ї мало чим відрізняється від щоденної діяльності 

усіх її членів. У цьому й виявляється основна рушійна сила та гідність 

родинної педагогіки. 

Завдання родинного виховання передбачають врахування низки таких 

вимог: 

–  натуралізм, відповідно до якого людина розглядається як частина 

природи, вона потребує неухильного піклування, гармонійного розвитку, 

вдосконалення природних сил, збереження темпів природного перебігу цього 

процесу та охорони від шкідливих впливів. Цей принцип відповідає 

принципу природовідповідності; 

– раціоналізм, який має за мету спрямувати батьків на плекання розуму 

дитини, її духовний розвиток шляхом засвоєння рідної мови, фольклору, 

національної родинно-побутової культури, народних мистецтв; 

– гуманізм – людяне, доброзичливе ставлення до дитини, формування 

доброзичливих, щирих стосунків між усіма членами сім'ї, чуйне ставлення до 

людини загалом, утвердження добра на Землі; 

–  евдемонізм, за яким мета виховання полягає в досягненні щастя, 

благополуччя; цього прагне будь-яка людина й у кожної воно інше за змістом 

і формою; 

– соціалізація і етнізація, що мають певне реальне вираження і знаходять 

реальне втілення в межах конкретної сім'ї на основі родинного, 



економічного, духовно-культурного життя й історичного досвіду народу, 

нації. До головних засобів етнізації належать: материнська мова, 

національна, родинно-побутова та громадська культура, посильна участь 

дитини в трудовій діяльності, національні звичаї, традиції. Підвалини 

етнізації закладаються в сім'ї, тож батьки повинні дбати, щоб у дитини 

сформувалася національна самосвідомість; 

– духовність, що забезпечує вплив на становлення світогляду та 

морально-етичного внутрішнього світу дитини. 

Пріоритет родинного виховання, порівняно з іншими виховними 

ланками, незаперечний. Сім'я бере під свою опіку дитину з часу її 

народження, дбає про неї під час найінтенсивнішого формування її характеру 

і не випускає з уваги, коли вона дорослішає. Родина - перший і 

найвпливовіший вихователь особистості. 

В. Сухомлинський наголошував: «Виховує, звичайно, сім'я в цілому – її 

загальний дух, культура людських стосунків... Без батьківської мудрості 

немає виховної сили сім'ї. Батьківська мудрість стає духовним надбанням 

дітей». 

Процес родинного виховання – це сукупність послідовних дій батьків, 

спрямованих на досягнення належного виховання своїх дітей. Вони 

виявляються у цілеспрямованій, свідомо організованій, розвивальній 

взаємодії вихователів і вихованців, під час якої розв'язується суспільно 

необхідне завдання освіти дітей і молоді. У розвитку дитини важливе 

значення мають середовище, в якому вона виховується, та спадковість. 

Ідеалом родинного виховання є здорова та щаслива, всебічно розвинена 

людина з почуттям патріотизму, високоморальна і працьовита. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інструктивно-методичні матеріали практичних занять з 

дисципліни 
 

Підготовка до практичних занять  

Практичні заняття розширюють кругозір студентів, виховують навички 

творчого мислення, уміння відстоювати свої  переконання. При підготовці до 

практичних занять необхідно вивчити основну, а по можливості і додаткову 

літературу, використати нормативні документи, діючі програми навчання, 

виховання та розвитку дітей, матеріали періодичної преси, ознайомитись з  

відповідними розділами навчальних посібників. Виступи на практичних не 

слід зводити до читання законспектованої  літератури. При обговоренні 

питань необхідно залучати матеріали своєї практичної  роботи, виявляти її 

переваги і недоліки. Ділова активність студента на практичних заняттях 

враховується викладачем на диференційованому заліку.  

 

 
Практичне заняття № 1 

 

Особливості становлення та розвитку інституту сім’ї в Україні та світі.  

План: 

1. Виховання підростаючого покоління у найдавніші часи:  

а) виховання в первісному суспільстві; 

 б) сімейне виховання в рабовласницьких державах.  

2. Особливості сімейного виховання в епоху Середньовіччя:  

а) розвиток сімейного виховання у середньовічній Європі;  

б) питання сім'ї та виховання в Київській Русі.  

3. Вплив гуманістичних тенденцій європейського Відродження та 

Просвітництва на сімейне виховання в Європі.  

4. Особливості розвитку інституту сім'ї в Україні в епоху Відродження та в 

період кінця ХУШ – початку XIX ст. 

 

 



Завдання для самостійної роботи 

 

1. Роль вітчизняної педагогічної журналістики у висвітленні актуальних 

питань сімейного виховання у досліджуваний період.  

2. Визначення завдань і засобів здійснення розумового виховання дітей у 

сім’ї у вітчизняній періодичній пресі.  

3. Відображення освітньо-виховної ролі жінки-матері на сторінках 

вітчизняної періодичної преси.  

4. Відображення досвіду підготовки батьків до використання засобів і 

способів розумового виховання на сторінках педагогічної журналістики 

другої половини ХIХ- початку ХХ століття.  

5.Визначення ролі гри та іграшок у розумовому вихованні дітей у сім’ї.  

6. Обґрунтування значення дитячої книжки у реалізації завдань розумового 

виховання.  

7. Виявлення освітньо-виховних можливостей організації родинного 

дозвілля. 

 

Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: 

А.М. Богуш.  К.: Видавництво, 2012.  26с. 

2. Жаровцева Т.Г. Неблагополучна сім’я: своєрідність, проблеми, 

педагогічна підтримка.  Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2004.  220с. 

3. Ігнатенко В. Опікуємося дитиною разом з родиною // Дошкільне 

виховання.  2004. №10.  С. 16–17. 

4. Кирієнко Т. Співпраця з родиною // Дошкільне виховання.  2006.  №10.  

С.7–9. 

5. Козак Н. Як вибрати дитячий садок // Дошкільне виховання.  2007. №1.  

С. 9–11. 

6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів.  К.: «Академвидав», 2015.  456с. 



7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова 

редакція). У 2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; 

наук. кер. О.Л. Кононко.  К.: ТОВ «МЦФЕР – Україна», 2014.  452с. 

8. Родинна педагогіка; Навчально-методичний посібник / А.А. 

Марушкевич, В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін.  К.: Видавець 

ПАРА АН, 2002. 216с. 

 

Практичне заняття № 2 (2 год.) 

 

Стан сім’ї в сучасному суспільстві. 

 

План: 

1. Типи сучасних сімей: благополучні та неблагополучні. 

2. Стан, особливості та перспективи розвитку сучасної української сім’ї. 

3. Умови, стратегія та принципи сучасного сімейного виховання. 

4. Проблеми виховання дітей у сучасній сім’ї. 

5. Характеристика стилів сімейного виховання. 

6. Типи неправильного виховання в родині. 

7. Домашні конфлікти, основні шляхи їх розв’язання. 

8. Роль сім'ї у захисті прав і гідності дитини. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Поняття про родинні виховні традиції, їх функції.  

2. Класифікація родинних виховних традицій: такі, що переходять із 

покоління в покоління, мовні, побутові, трудові, мистецькі, громадські, 

оздоровчі. Їх характеристика.  

3. Родинні традиції як інтелектуальне та морально-етичне джерело 

формування особистості.  

4. Видатні педагоги, вчені-етнографи, психологи про значення національних 

традицій у вихованні підростаючого покоління.  

5. Законспектувати статтю Г.В. Бєлєнької «Стратифікація суспільства та діти 

в ньому» // Дошкільне виховання – 2005. – № 6.  



6. Розробити практичні рекомендації для батьків вихованців щодо успішної 

соціалізації дитини у сім’ї (вік дитини обрати самостійно).  

7. Скласти перелік запитань для бесіди з дитиною «Як здоровим завжди 

залишатися». 

8. Скласти список препаратів, що мають бути в домашній аптечці. 

 

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. 

Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: 

А.М. Богуш.  К.: Видавництво, 2012.  26с. 

2. Жаровцева Т.Г. Неблагополучна сім’я: своєрідність, проблеми, 

педагогічна підтримка.  Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2004.  220с. 

3. Ігнатенко В. Опікуємося дитиною разом з родиною // Дошкільне 

виховання.  2004. №10.  С. 16–17. 

4. Кирієнко Т. Співпраця з родиною // Дошкільне виховання.  2006.  №10.  

С.7–9. 

5. Козак Н. Як вибрати дитячий садок // Дошкільне виховання.  2007. №1.  

С. 9–11. 

6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів.  К.: «Академвидав», 2015.  456с. 

7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова 

редакція). У 2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; 

наук. кер. О.Л. Кононко.  К.: ТОВ «МЦФЕР – Україна», 2014.  452с. 

8. Родинна педагогіка; Навчально-методичний посібник / А.А. 

Марушкевич, В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін.  К.: Видавець 

ПАРА АН, 2002. 216с. 

 

 



Практичне заняття № 3 (2 год.) 
 

Дитина в сім’ї та в закладі дошкільної освіти. 

План: 

 

1. Поняття «соціалізація». Теоретико-методологічні засади проблеми в 

онтогенезі.  

2. Соціально-педагогічне значення співпраці батьків і педагогів у процесі 

виховання дітей:  

а) поняття «співробітництво», «співпраця», «взаємодія», спільне і відмінне;  

б) батьки – люди з правами і обов’язками.  

3. Завдання  закладів дошкільної освіти у роботі з сім’єю.  

4. Умови ефективної співпраці батьків і педагогів.  

5. Основні принципи налагодження взаємодії.  

6. Сучасний підхід до проблеми співробітництва закладів дошкільної освіти і 

сім’ї.  

7. Вітчизняні та зарубіжні педагоги про необхідність взаємодії ЗДО і сім’ї у 

вихованні підростаючого покоління. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Записати і проаналізувати приклади рефлексії батьків, які спостерігали під 

час педагогічної практики.  

2. Створити мультимедійну презентацію для батьків на тему: «Сучасна 

іграшка для моєї дитини».  

3. Складіть анкету для батьків, на основі якої можна було б визначити, чи 

знають вони свою дитину. 

Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А.М. 

Богуш.  К.: Видавництво, 2012.  26с. 

2. Жаровцева Т.Г. Неблагополучна сім’я: своєрідність, проблеми, педагогічна 

підтримка.  Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2004.  220с. 

3. Ігнатенко В. Опікуємося дитиною разом з родиною // Дошкільне 

виховання.  2004. №10.  С. 16–17. 



4. Кирієнко Т. Співпраця з родиною // Дошкільне виховання.  2006.  №10.      

С.7–9. 

5. Козак Н. Як вибрати дитячий садок // Дошкільне виховання.  2007. №1.  С. 

9–11. 

6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів.  К.: «Академвидав», 2015.  456с. 

7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція). У 

2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; наук. кер. О.Л. 

Кононко.  К.: ТОВ «МЦФЕР – Україна», 2014.  452с. 

Родинна педагогіка; Навчально-методичний посібник / А.А. Марушкевич, 

В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін.  К.: Видавець ПАРА АН, 2002. 216с. 

 

 

Практичне заняття № 4 (2 год.) 

 

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. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Прочитайте притчу Г. Сковороди «Вдячний Єродій» і зробити 

відповідні  письмові висновки щодо сімейного виховання. 

2. Знайдіть твори українських письменників, в яких йдеться про сімейне 

виховання (зробити письмовий запис уривків). 

3. Оформіть таблицю «Великі педагоги про сім’ю та сімейне виховання» 

в яку внесіть погляди Я.А. Коменського, К.Д. Ушинського,               

П.Ф. Лесгафта, В.О. Сухомлинського, А.С. Макаренка. 



4. Підберіть 3-4 колискові різних народів, проаналізуйте закладені в них 

цілі виховання, які образи в них використовуються і чому? 

5. Випишіть прислів’я та приказки про тата, маму, сім’ю, сімейні 

відносини, які з них є доступними дітям старшого дошкільного віку.   

 

Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: 

А.М. Богуш.  К.: Видавництво, 2012.  26с. 

2. Жаровцева Т.Г. Неблагополучна сім’я: своєрідність, проблеми, 

педагогічна підтримка.  Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2004.  220с. 

3. Ігнатенко В. Опікуємося дитиною разом з родиною // Дошкільне 

виховання.  2004. №10.  С. 16–17. 

4. Кирієнко Т. Співпраця з родиною // Дошкільне виховання.  2006.  №10.  

С.7–9. 

5. Козак Н. Як вибрати дитячий садок // Дошкільне виховання.  2007. №1.  

С. 9–11. 

6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів.  К.: «Академвидав», 2015.  456с. 

7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція). 

У 2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; наук. кер. 

О.Л. Кононко.  К.: ТОВ «МЦФЕР – Україна», 2014.  452с. 

8. Родинна педагогіка; Навчально-методичний посібник / А.А. 

Марушкевич, В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін.  К.: Видавець ПАРА 

АН, 2002. 216с. 

 

Практичне заняття № 5 (2 год.) 

Педагогічна культура батьків запорука ефективного освітнього процесу. 

 

 

1. Педагогічна культура батьків: поняття, складові, рівні сформованості.  

2. Готовність батьків до виховання дитини.  



3. Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури 

батьків. 

 4. Діяльність вихователя з формування педагогічної культури батьків:  

а) принципи роботи з підвищення педагогічної культури батьків;  

б) зміст, форми і методи удосконалення педагогічної культури батьків.  

5. Педагогічна культура сучасної української сім’ї. 

 

Завдання для самостійної роботи 

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. 

4. Укладіть схему «Складові педагогічної культури батьків». 

5. Підготуйте фрагмент літературного твору, в якому описано приклад 

сімейного виховання. 

6. Поміркуйте над  проблемою подолання низької педагогічної культури 

молодих батьків і запропонуйте свій варіант її розв’язання.  

 

Тематика рефератів 

1. Педагогічні умови успішного виховання дитини в сім’ї. 

2. Методи визначення педагогічної культури батьків. 

3. Характеристика основних компонентів педагогічної культури 

особистості. 

 



Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А.М. 

Богуш.  К.: Видавництво, 2012.  26с. 

2. Жаровцева Т.Г. Неблагополучна сім’я: своєрідність, проблеми, педагогічна 

підтримка.  Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2004.  220с. 

3. Ігнатенко В. Опікуємося дитиною разом з родиною // Дошкільне 

виховання.  2004. №10.  С. 16–17. 

4. Кирієнко Т. Співпраця з родиною // Дошкільне виховання.  2006.  №10.      

С.7–9. 

5. Козак Н. Як вибрати дитячий садок // Дошкільне виховання.  2007. №1.  С. 

9–11. 

6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів.  К.: «Академвидав», 2015.  456с. 

7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція). У 

2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; наук. кер. О.Л. 

Кононко.  К.: ТОВ «МЦФЕР – Україна», 2014.  452с. 

Родинна педагогіка; Навчально-методичний посібник / А.А. Марушкевич, 

В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін.  К.: Видавець ПАРА АН, 2002. 216с. 

 

Практичне заняття № 6 (2 год.) 

Взаємодія інститутів родинного і суспільного  виховання дітей 

дошкільного віку. Заклад дошкільної освіти і сім’я. 

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. Ушинський,                   

А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін.). 

 



Завдання для самостійної роботи 

1. Сучасна сім'я та її роль у вихованні дошкільників.  

2. Психолого-педагогічні засади родинного виховання.  

3. Передумови взаємодії закладів дошкільної освіти з родинами 

вихованців.  

4. Провідні завдання співпраці ЗДО і родини.  

5. Норми і правила взаємодії педагогічних працівників ЗДО з батьками. 

4. 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. Макаренко. 

– У сім’ї шліфуються найтонші грані людини-громадянина, людини-

трудівника, людини-культурної особистості. В. Сухомлинський. 

– Сім’я  – це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої 

держави. На моральному здоров’ї сім’ї будується педагогічна мудрість 

школи. В. Сухомлинський. 

5. Укладіть схему «Компоненти виховного потенціалу сім'ї». 

6. Запропонуйте добірку народних приказок (8-10), у яких відображено мету, 

завдання і методи виховання в українських родинах.  

 

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.  

 

 



Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А.М. 

Богуш.  К.: Видавництво, 2012.  26с. 

2. Жаровцева Т.Г. Неблагополучна сім’я: своєрідність, проблеми, педагогічна 

підтримка.  Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2004.  220с. 

3. Ігнатенко В. Опікуємося дитиною разом з родиною // Дошкільне 

виховання.  2004. №10.  С. 16–17. 

4. Кирієнко Т. Співпраця з родиною // Дошкільне виховання.  2006.  №10.      

С.7–9. 

5. Козак Н. Як вибрати дитячий садок // Дошкільне виховання.  2007. №1.  С. 

9–11. 

6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів.  К.: «Академвидав», 2015.  456с. 

7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція). У 

2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; наук. кер. О.Л. 

Кононко.  К.: ТОВ «МЦФЕР – Україна», 2014.  452с. 

8. Родинна педагогіка; Навчально-методичний посібник / А.А. Марушкевич, 

В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін.  К.: Видавець ПАРА АН, 2002. 216с. 

 

Практичне заняття № 7 (2 год.) 

Форми і методи взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’єю. 

План: 

1. Історія залучення батьків до участі в освітньому 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 закладом дошкільної 

освіти і сім`єю. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Різні підходи до класифікації форм і методів роботи ЗДО 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 ЗДО з сім’єю.  

6. Укладання анотованого переліку статей присвячених проблемам  

виховання дитини-дошкільника, які  варто порекомендувати батькам для 

ознайомлення.  

7. Підготуйте анкету для батьків «Чи  добре Ви знаєте свою дитину?»  

8. Підготувати роздатковий або інформаційний матеріал про виховні 

можливості календарних і родинних традицій. 

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 ЗДО у відродженні народних сімейно-побутових звичаїв, 

обрядів.  

 

Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А.М. 

Богуш.  К.: Видавництво, 2012.  26с. 

2. Жаровцева Т.Г. Неблагополучна сім’я: своєрідність, проблеми, педагогічна 

підтримка.  Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2004.  220с. 

3. Ігнатенко В. Опікуємося дитиною разом з родиною // Дошкільне 

виховання.  2004. №10.  С. 16–17. 



4. Кирієнко Т. Співпраця з родиною // Дошкільне виховання.  2006.  №10.      

С.7–9. 

5. Козак Н. Як вибрати дитячий садок // Дошкільне виховання.  2007. №1.  С. 

9–11. 

6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів.  К.: «Академвидав», 2015.  456с. 

7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція). У 

2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; наук. кер. О.Л. 

Кононко.  К.: ТОВ «МЦФЕР – Україна», 2014.  452с. 

Родинна педагогіка; Навчально-методичний посібник / А.А. Марушкевич, 

В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін.  К.: Видавець ПАРА АН, 2002. 216с. 

 

 

 

Практичне заняття № 8 (2 год.) 

Педагогічна просвіта сучасних 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.  

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Підготувати рекламу одного із журналів, присвячених сучасній сім’ї.  

2. Підібрати з науково-методичного видання інформацію про виховання 

дітей та запропонувати форми ознайомлення з ними батьків. 

3.  Розробіть психолого-педагогічне консультування на одну із тем: 

«Як виховувати у дитини дбайливість, бережливе ставлення до речей?» 

«Чи можна подолати жадібність дитини?» 



«Як поводитись батькам, якщо дитина часто плаче?» 

«Що потрібно знати батькам про істеричні реакції дитини?» 

«Чим шкідливий для дитини телевізор та скільки часу біля нього можна 

проводити дитині?» 

«Що означає кривляння дитини та як усунути в неї цю звичку?» 

Складіть анкету для батьків дітей дошкільного віку на виявлення важливого 

для вас факту. 

Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А.М. 

Богуш.  К.: Видавництво, 2012.  26с. 

2. Жаровцева Т.Г. Неблагополучна сім’я: своєрідність, проблеми, педагогічна 

підтримка.  Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2004.  220с. 

3. Ігнатенко В. Опікуємося дитиною разом з родиною // Дошкільне 

виховання.  2004. №10.  С. 16–17. 

4. Кирієнко Т. Співпраця з родиною // Дошкільне виховання.  2006.  №10.      

С.7–9. 

5. Козак Н. Як вибрати дитячий садок // Дошкільне виховання.  2007. №1.  С. 

9–11. 

6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів.  К.: «Академвидав», 2015.  456с. 

7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція). У 

2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; наук. кер. О.Л. 

Кононко.  К.: ТОВ «МЦФЕР – Україна», 2014.  452с. 

Родинна педагогіка; Навчально-методичний посібник / А.А. Марушкевич, 

В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін.  К.: Видавець ПАРА АН, 2002. 216с. 

 

 

 

 

Практичне заняття № 9 (4 год.) 

Вплив родинного виховання на формування особистості дитини 

 



План 

1. Проблеми виховання у сучасній молодій сім’ї. 

2. Робота вихователя з неблагополучними сім’ями. 

3. Робота вихователя з неповними сім’ями. 

4. Робота з батьками, діти яких не відвідують ЗДО та йдуть до школи. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Підібрати з усної народної творчості зразки творів, в яких відображені 

сімейні звичаї (прислів'я, приказки, загадки, потішки тощо);  

2. Виписати погляди видатних педагогів на значення сім'ї та сімейного 

виховання у становленні особистості дитини.  

3. Підготувати з наукових джерел тези, у яких розкривається роль сім’ї у 

вихованні підростаючого покоління.  

4. Взяти інтерв’ю у батьків (із зазначенням типу сім’ї) про їхні стратегії 

виховання дітей у сім’ї. 

5. Підібрати з усної народної творчості зразки творів, у яких відображені 

родинні відносини. Скласти перелік запитань для бесіди з дитиною «Чому 

людині необхідно бути чистою». Облаштувати для дитини куточок гігєни.  

а. Скласти правила взаємодії з батьками.  

б. Розробити зміст консультацій для батьків із проблеми родинного 

виховання. 

 

Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А.М. 

Богуш.  К.: Видавництво, 2012.  26с. 

2. Жаровцева Т.Г. Неблагополучна сім’я: своєрідність, проблеми, педагогічна 

підтримка.  Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2004.  220с. 

3. Ігнатенко В. Опікуємося дитиною разом з родиною // Дошкільне 

виховання.  2004. №10.  С. 16–17. 

4. Кирієнко Т. Співпраця з родиною // Дошкільне виховання.  2006.  №10.      

С.7–9. 



5. Козак Н. Як вибрати дитячий садок // Дошкільне виховання.  2007. №1.  С. 

9–11. 

6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів.  К.: «Академвидав», 2015.  456с. 

7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція). У 

2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; наук. кер. О.Л. 

Кононко.  К.: ТОВ «МЦФЕР – Україна», 2014.  452с. 

Родинна педагогіка; Навчально-методичний посібник / А.А. Марушкевич, 

В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін.  К.: Видавець ПАРА АН, 2002. 216с. 

 

 

Практичне заняття № 10 (2 год.) 

Співпраця з родинами як умова запобігання конфліктів батьків і дітей. 

 

План: 

1. Взаємодія сім’ї і ЗДО щодо зміцнення духовного і фізичного здоров’я 

дитини.  

2. Підвищення екологічної культури дорослих – запорука успіху 

екологічного виховання дітей.  

3. Правове виховання в сім’ї та в ЗДО.  

4. Заклад дошкільної освіти та сім’я як узгодження дій у вихованні 

працелюбства в дітей. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Основні напрями співпраці закладу дошкільної освіти з родинами. 

2. Розробити сценарій сімейного свята щодо фізичного здоров’я дитини. 

Розробіть проект «Вітаміни в житті людини» (Обрати для дослідження 

вітаміни А, С, Д, визначити для чого вони потрібні організму). 

3. Розробити консультацію для батьків «Працюємо на дачній ділянці 

разом».  

4.  Розробіть інформаційне повідомлення «Складові режиму дня». 

Розробити сценарій нетрадиційної форми роботи вихователя з 

батьками. 



5.  Підготувати власну модель виховання батьків. 

6. Дайте письмову пораду молодому вихователеві стосовно його дій у 

ситуації, коли дитина поскаржилася, що батьки її не люблять. 

7. Познайомтесь з одним із журналів, адресованих сучасній сім’ї, і 

підготуйте його рекламу, із захистом якої виступите на практичному 

занятті. 

8. Розробіть конспект заняття з дітьми старшого дошкільного віку на 

одну із тем: «Сила сім’ї – у її рідні», «Як сім’я відпочиває», «Сімейні 

професії», «Традиції нашої сім’ї». 

9. Проаналізуйте заповіді Я. Корчака батькам, покажіть їхній 

гуманістичний зміст, доведіть їхню актуальність на сучасному етапі. 

10.  Розробіть рекомендації для матері, яка одна виховує дитину. 

Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А.М. 

Богуш.  К.: Видавництво, 2012.  26с. 

2. Жаровцева Т.Г. Неблагополучна сім’я: своєрідність, проблеми, педагогічна 

підтримка.  Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2004.  220с. 

3. Ігнатенко В. Опікуємося дитиною разом з родиною // Дошкільне 

виховання.  2004. №10.  С. 16–17. 

4. Кирієнко Т. Співпраця з родиною // Дошкільне виховання.  2006.  №10.      

С.7–9. 

5. Козак Н. Як вибрати дитячий садок // Дошкільне виховання.  2007. №1.  С. 

9–11. 

6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів.  К.: «Академвидав», 2015.  456с. 

7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція). У 

2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; наук. кер. О.Л. 

Кононко.  К.: ТОВ «МЦФЕР – Україна», 2014.  452с. 

8. Родинна педагогіка; Навчально-методичний посібник / А.А. Марушкевич, 

В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін.  К.: Видавець ПАРА АН, 2002. 216с. 



 

Практичне заняття № 11 

Домашнє насильство – найвища міра моральної деградації. 

 

План: 

1. Профілактика домашнього насильства: реалії та перспективи. 

2. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству. 

3. Європейський досвід у боротьбі з домашнім насильством. 

4. Позитивні сімейні відносини як фактор запобігання домашньому 

насильству. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Наведіть приклади соціально-педагогічної допомоги сім'ї. 

2. Напишіть свій закон щодо заборони насильства в сім’ї: 

Преамбула (вступ); 

Диспозиція (опис ситуації, в якій виникла проблема); 

Гіпотеза (за яких обставин може статися порушення); 

Санкції (яке передбачається покарання). 

Література: 

1. Голіна В.В. Кримінологічна профілактика злочинності: поняття, 

специфіка, структура, об’єкт запобіжного впливу. Проблеми злочинності. 

2015. Вип. 130. С. 145–154.  

2. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за квітень 2019 р. 

URL:https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820&c=e

dit&_c=fo (дата звернення: 15.05.2019).  

3. Бабенко А.М., Бусол О.Ю., Костенко О.М. та ін. Кримінологія : підручник 

за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. 2-ге вид., 

переробл. та доп. Харків: Право, 2018. 416 с.  

4. Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству. Додаток 

до листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 р. № 1/11-5480. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18 (дата звернення: 

12.05.2019) 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18


 

 

 

Практичне заняття № 12 (4 год.) 

Емоційне вигоряння педагогів і шляхи його запобігання  

 

План: 

1. Симптоми професійного вигорання: 

а)  психофізичні симптоми; 

б) соціально-психологічні; 

в) поведінкові; 

2. Сфера самооцінки. 

3. Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання. 

Завдання для самостійної роботи 

Розробити тренінг для педагогів «Профілактика та подолання синдрому 

професійного вигорання». 

Мета: профілактика емоційного вигорання, навчання навичкам 

саморегуляції й розслаблення, формування позитивного емоційного стану, 

профілактика неврозів. 

Завдання тренінгу: 

1. інформування про феномен «професійного вигорання», його причини та 

наслідки; 

2. визначення шляхів його профілактики та подолання; 

3. опанування антистресовими техніками; розширення знань про емоційний 

інтелект; 

4. діагностика синдрому вигорання. 

 

Література: 

1. Елканов С. В. Профессиональное самовоспитание учителя : Кн. для 

учителя. М. : Просвещение, 1986.  144 с.  



2. Дослідження синдрому «професійного вигорання» у вчителів / Л. М. 

Карамушка, Т. В. Зайчикова, О. С. Ковальчук, Г. Л. Федосова, О. Ф. 

Філатова, О. А Філь.  К. : Міленіум. 2004.  24 с.  

3. Калошин В. Ф. Як долати стрес у педагогічній діяльності / Практична 

психологія та соціальна робота.  2004.  № 9.  С. 60–66.  

4. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників 

освітніх організацій : гендерні аспекти. / [за ред. С. Д. Максименка, Л. М. 

Карамушки, Т. В. Зайчикової].  К.: 2006.  365 с.  

5. «Стрессменеджмент» – эффективная антистрессовая программа для всех : 

валеологический практикум / В.Н. Ковалев // Практична психологія та 

соціальна робота.  2005.  № 1.  С. 60–66; № 2.  С. 28–41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра дошкільної освіти 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ  

 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ 

 

 

 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студента. 
 

Самостійна робота студентів в умовах кредитно-трансферної  системи організації 

освітнього процесу спрямована на розвиток особистості майбутнього фахівця, 

здатного не лише самостійно здобувати знання, а й реалізувати їх відповідно до 

практичних вимог сьогодення. 

Самостійна робота охоплює різні види завдань: 

– опрацювання  лекційного матеріалу, матеріалів рекомендованих підручників, довідкової 

літератури; 

– вивчення окремих тем (питань), винесених на самостійне опрацювання; 

– аналіз програм навчання та виховання дітей; 

– написання рефератів з тем курсу; 

– конспекти проектів, тренінгів, сценаріїв  ігор; 

– планів співпраці ЗДО із сім’ями дошкільників; 

– складання та заповнення таблиць, схем тощо. 

Форми контролю самостійної роботи: 

–  участь в обговоренні теоретичних питань на практичних заняттях, 

 – контрольна робота, виконання вправ і завдань тощо.  

Творчо-пошукові завдання. Даний вид роботи розподіляється між студентами на 

першій зустрічі з даного курсу самостійно з тим розрахунком, щоб на одного студента 

припала одна тема. Студент виконує це завдання протягом двох тижнів і здає викладачеві 

на кафедру. Дана робота повинна містити в собі такі складові: 

 – титульний аркуш, на якому студент позначає повну назву навчального закладу, в якому 

він навчається; дисципліну, з якої зроблено завдання; тему творчо-пошукової роботи; 

прізвище, ім’я, по-батькові та групу студента, який виконував роботу; прізвище, ім’я, по-

батькові викладача, який має перевірити дану творчо-пошукову роботу; 

– вступ, в якому студент описує актуальність теми, об’єкт, предмет, мету та завдання 

творчо-пошукової роботи; 

– основна частина, в якій студент описує зміст роботи, робить аналіз використаної 

літератури і описує власні думки щодо вирішення проблеми, яку він обрав; 

– висновки, які студент пише самостійно, спираючись на основну частину роботи та 

відповідно до завдань роботи; 

– список використаної літератури, який повинен містити не менше 5 джерел, окрім 

навчально-методичних рекомендацій, посібників та підручників. 

Вся робота оформлюється студентом наступним чином: 14 шрифт, 1,5 інтервал, 

Times New Roman, дотримуючись полів: верхнє, ліве, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, абзац – 

1,25 см, обсягом до 10 сторінок. 

 

 

Тема. Особливості становлення та розвитку інституту сім’ї в Україні. 

1. За книгою М.Г. Стельмаховича «Народна педагогіка» (чи іншим джерелом) виписати 

народні прислів’я та приказки про родинне виховання. 

 2. Занотувати особливості виховної роботи в родинах різних типів (за педагогікою В.О. 

Сухомлинського) та розкрити значимість такого аспекту для вихователя закладу 

дошкільної освіти.  

 

Тема. Дитина в сім’ї та в закладі дошкільної освіти. 

1. Складіть схему «Компоненти виховного потенціалу сім’ї» та дайте їх характеристику.  

2. Написати анотації статей, в яких розглядаються проблеми взаємодії працівників 

дошкільних навчальних закладів з батьками.  



3. Скласти каталог монографій, підручників, посібників сучасних науковців з даної 

проблеми.  

 

Тема. Форми і методи взаємодії закладу дошкільної освіти  із сім’єю.  

1. Навести приклади ситуацій в яких виникають труднощі в працівників дошкільних 

навчальних закладів у роботі з батьками.  

2. Розкрити поняття «педагогічний такт» у співпраці з родинами.  

3. Розробити рекомендації для матері, яка одна виховує дитину.  

4. Розкрийте тезу про «відкритість» дитячого садка з точки зору участі батьків у роботі 

дошкільного закладу.  

 

Тема. Сім’я як основа соціалізації особистості.  

1. Записати і проаналізувати приклади рефлексії батьків, які спостерігали під час 

педагогічної практики.  

2. Створити мультимедійну презентацію для батьків на тему: «Сучасна іграшка для моєї 

дитини».  

3. Складіть анкету для батьків, на основі якої можна було б визначити, чи знають вони 

свою дитину.  

 

Тема. Теоретико-методологічні основи сімейного виховання. Роль батьківського 

спілкування у вихованні дитини. 

1. Як зацікавити і залучити до співробітництва батьків, які вважають, що виховувати 

повинен дитячий садок, а вони – забезпечити матеріальні й оздоровчі умови життя?  

2. Розробіть сценарій проведення нетрадиційної форми взаємодії вихователів з батьками.  

3. Підберіть відповідну літературу для вихователя по формуванню у батьків 90 навичок 

педагогічної рефлексії.  

 

Тема. Взаємодія інститутів родинного і суспільного  виховання дітей дошкільного 

віку. Заклад дошкільної освіти і сім’я. 

1. Навести приклад конфліктних ситуацій між батьками та дітьми за якими ви 

спостерігали на практиці. Запропонувати варіанти вирішення їх.  

2. Скласти задачі про спілкування працівників дошкільних навчальних закладів з 

родинами. Сформулювати питання  

 

Тема. Педагогічна просвіта сучасних батьків. 

 1. Складіть перелік правил проведення «домашньої педради». 

 2. Проаналізуйте форми роботи з батьками, які ви використовували або спостерігали під 

час навчальної практики. 

 3. Які складові педагогічної культури батьків ви б хотіли втілити у своїй майбутній сім’ї? 

Відповідь обгрунтуйте.  

4. Розробити сценарій проведення батьківських зборів на тему: «Дитина – гість у нашому 

домі» та підготувати матеріали (тези виступів, ескізи наочності).  

 

Тема. Співпраця з родинами як умова запобігання конфліктів батьків і дітей. 

1. Що ви порадите батькам з метою кращої підготовки дитини до школи в умовах 

сімейного виховання?  

2. Запропонуйте сценарій спільного свята дітей підготовчої до школи групи та молодших 

школярів.  

3. Чим зумовлене небажання окремих дітей старшого дошкільного віку йти 

 

 

 



ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Теорія і методика співпраці з родинами» для студентів ІV курсу (ДФН)  

 

1. Сім’я як соціокультурне середовище, в якому виховується дитина. 

2. Особливості становлення та розвитку інституту сім’ї в Україні. 

3. Стан сім’ї в сучасному суспільстві. 

4. Дитина в сім’ї та в закладі дошкільної освіти. 

5. Теоретико-методологічні основи сімейного виховання. Роль батьківського 

спілкування у вихованні дитини. 

6. Вплив сім’ї на формування особистості дитини дошкільного віку. 

7. Типи сімей та основні хиби сімейного виховання. 

8. Методи сімейного виховання і специфіка їх застосування. 

9. Охарактеризуйте стилі батьківської поведінки. 

10. Cімейне виховання як психолого-педагогічна проблема. 

11. Мета, завдання та зміст сімейного виховання. 

12. Взаємодія дитячої дошкільної установи з сім’єю.  

13. Характеристика сім'ї, тенденції її розвитку. 

14. Сутність та соціальні функції сім'ї. 

15. Умови ефективної роботи ЗДО з батьками (за результатами досліджень                      

Л. Поздняк, Н. Лященко). 

16. Структура сім'ї.  

17. Принципи та стратегія сучасного сімейного виховання. 

18. Родинне виховання, його принципи і завдання. 

19. Співробітництво закладу дошкільної освіти із сім’єю. 

20. Методи вивчення сім’ї та участь батьків у діяльності закладу дошкільної освіти. 

21. Форми взаємодії закладу дошкільної освіти з сім’єю. 

22. Умови успішного родинного виховання в сучасних умовах. 

23. Актуальність педагогічної просвіти сучасних батьків. 

24. Програми ЗДО України про взаємодію дошкільного закладу із сім’єю 

вихованців. 

25. Проблеми взаємодії дошкільного закладу й сім’ ї на сучасному етапі. 

26. Українське законодавство про права дитини. 

27. Сімейні свята та їх вплив на виховання дитини. 

28. Рідна мова материнська – як засіб родинного виховання. 

29. Батьківське спілкування: поняття, функції та компоненти. 

30. Культура батьківського спілкування. 

31. Родовід як історія сім’ї. 

32. Роль народної педагогіки у родинному вихованні 

33. Співпраця дошкільного закладу дошкільної освіти та сім’ї з питань розумового 

виховання дітей. 

34. Співпраця з сім’єю з питань трудового виховання дітей. 

35. Співпраця з сім’єю з питань естетичного виховання дітей. 

36. Співпраця з сім’єю з питань фізичного виховання дітей. 

37. Спільна робота з сім’єю з питань організації ігрової діяльності дітей. 

38. Умови правильного виховання дітей в сім’ї. А.С. Макаренко та                         

В.О. Сухомлинський про умови сімейного виховання. 

39. Спільна робота закладу дошкільної освіти і сім’і з розвитку мовлення дітей  

40. Характеристика форм роботи з батьками: індивідуальні та групові консультації; 

батьківські збори; семінари; конференції, «ярмарки ідей»; відвідування сімей тощо. 

41. Педагогічна пропаганда серед населення. 

42. Робота з сім’єю щодо підготовки дітей до школи. 

43. Народна педагогіка про провідні напрямки родинного виховання. 



 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра дошкільної освіти 

 

 

 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 
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ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ 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  ЗДО та сім’ї 

Б) Індивідуальні форми зв’язку ЗДО та сім’ї 

В) Колективні форми зв’язку ЗДО та сім’ї 

Г) Групові форми зв’язку ЗДО 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’язуванні 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 ЗДО 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематика контрольних робіт 

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 ЗДО і родини.  

5. Особливості суспільного та родинного виховання дітей дошкільного віку. 

Норми і правила  взаємодії педагогічних працівників ЗДО 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 ЗДО 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 ЗДО 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 ЗДО у відродженні народних сімейно-побутових звичаїв, обрядів. 

28. Специфіка використання методів виховання у родинному виховання та 

педагогічному процесі ЗДО.  

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 ЗДО 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 ЗДО. 

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 закладу дошкільної освіти. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика курсових робіт з курсу «Теорія та методика співпраці з 

родинами» 
1.  Використання надбань української етнопедагогіки у сімейному вихованні дітей.  

2. Сім’я як соціальний інститут формування особистості в історії педагогіки.  

3.  Виховний потенціал сім’ї у формуванні особистості дитини дошкільника.  

4. Взаємозв’язок соціальних і виховних функцій сім’ї в сучасних умовах.  

5. Використання досвіду сім’ї Нікітіних у вихованні дітей.  

6. Роль родинних традицій у вихованні дітей.  

7. Специфіка впливу батька й матері на формування особистості дитини.  

8. Роль взаємин з матір’ю у формуванні готовності дитини сприймати соціальний досвід. 

9. Роль стосунків з членами родини у вихованні інтересу дошкільника до людей.  

10. Роль бабусі й дідуся у сімейному вихованні.  

11. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї. 

12. Педагогічні умови забезпечення емоційного комфорту дитини в сім’ї.  

13. Взаємодія закладу дошкільної освіти з батьками у трудовому вихованні дітей.  

14. Взаємодія закладу дошкільної освіти з батьками у вихованні морально-вольових 

якостей дітей.  

15. Роль сім’ї у вихованні пізнавальних інтересів і допитливості дитини.  

16. Співробітництво закладу дошкільної освіти з сім’єю в естетичному вихованні дітей.  

17. Формування у батьків гуманістичної виховної позиції.  

18. Шляхи розв’язання конфліктів між батьками та дітьми у сім’ї.  

19. Формування педагогічної рефлексії як складової педагогічної культури батьків.   

20. Робота педагога з батьками по вихованню взаємин дітей у сім’ї.  

21.  Спільна робота закладу дошкільної освіти сім’ї по вихованню дошкільників на 

традиціях українського народу. 
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