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Анотація 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Сімейна 

педагогіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною 

програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес навчання освітньої 

галузі «Педагогіка». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка (загальна та історія педагогіки, 

дошкільна)», «Психологія (загальна та вікова, дитяча, педагогічна)». 

Метою дисципліни є формування всебічно підготовленого спеціаліста для 

загальноосвітньої школи, здібного на високому рівні організувати та провести 

урочну, позакласну та позашкільну музично-естетичну роботу, розвинути у 

школярів почуття прекрасного в житті та мистецтві; розширення знань 

студентів із теорії мистецтва мовленого слова та вдосконалення виконавської 

майстерності майбутніх учителів початкової школи. 

 Ключові слова: сім’я, сімейне виховання, шлюбно-сімейні стосунки, 

сімейні конфлікти. 

 

 

Abstract 

The program of studying the elective discipline "Family Pedagogy" is compiled 

in accordance with the educational and professional training program for bachelors in 

specialty 013 Primary education under the educational and professional program 

"Primary Education". 

The subject of study of the discipline is: the process of teaching the educational 

field "Pedagogy". 

Interdisciplinary links: "Pedagogy (general and history of pedagogy, 

preschool)", "Psychology (general and age, children, pedagogical)". 

The purpose of the discipline is to form a comprehensively trained specialist for 

secondary school, able to organize and conduct high-level classroom, extracurricular 

and extracurricular musical and aesthetic work, to develop students' sense of beauty 

in life and art;  expanding students' knowledge of the theory of the art of the spoken 

word and improving the performing skills of future primary school teachers. 

Key words: family, family upbringing, marital and family relations, family 

conflicts. 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сімейна педагогіка»  

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 

013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес навчання освітньої галузі 

«Педагогіка». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Дидактика початкової освіти», «Педагогіка», «Загальна 

та вікова психологія». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: ознайомлення студентів з основними положеннями цієї навчальної 

дисципліни, зокрема, з її понятійним апаратом,  розуміння ними сутності сімейного та 

суспільного виховання,   підготовка студентів до роботи з батьками. 

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: визначення студентами 

особливостей сімейного виховання  як наукового знання, викладення основних уявлень 

методи  і форми сімейного виховання, його  специфіку, структуру та феноменологію; 

сприяння формуванню гармонійно розвиненої особистості; формування готовності 

майбутніх фахівців до організації взаємодії освітнього закладу з сім’ями учнів; ознайомлення 

студентів з позитивним досвідом сімейного виховання задля виявлення і використання  

практичній діяльності.  

Програмні результати навчання:  

ПРН -1 Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН - 2 Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби 

початкової освіти, суть процесів навчання, виховання та розвитку учнів молодших школярів 

на уроках й у позаурочній діяльності. 

ПРН - 3 Знати вікові та психологічні  особливості учнів молодшого шкільного 

віку, індивідуальні відмінності в перебігу їх пізнавальних процесів. 

ПРН - 4 Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, у тому 

числі – сучасні освітні технології. 

ПРН -5 Знати методичні системи навчання учнів освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН -6 Знати зміст нормативних документів, що регламентують початкову 

освіту: Державний стандарт початкової освіти, освітні (типові й нетипові) програми, вимоги 

Концепції Нової української школи. 

ПРН - 7 Уміння застосовувати знання із загальної та професійної підготовки під 

час розв’язання навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач. 

ПРН - 8 Вміння володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей 

перебігу пізнавальних процесів учнів та їх врахування в освітньому процесі. 

ПРН -9 Уміння проєктувати процес навчання з предмету у вигляді календарно-

тематичного планування (для певного класу, теми, тижня тощо). 

ПРН - 10 Здатність моделювати процес навчання учнів початкової школи з 

певного предмету: розробляти проекти уроків та / або їх фрагменти, методику роботи над 

окремими видами завдань. 

ПРН - 15 Уміння створювати у процесі вирішення професійно-педагогічних задач 

комфортне освітнє середовище, зорієнтоване на збереження здоров’я, навчання й розвиток 

здобувачів початкової освіти, у тому числі – з особливими освітніми потребами. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 
ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у професійно-педагогічній 

діяльності у галузі початкової освіти. 
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ЗК-1. Здатність діяти відповідально та свідомо на засадах поваги до прав і свобод 

людини й громадянина; реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку 

(громадянська компетентність). 

ЗК-2. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування із 

представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність). 

ЗК-3. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, 

багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної 

культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність). 

ЗК-4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійний діяльності та 

відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети 

(лідерська компетентність). 

ЗК-5. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність). 

ЗК-6. Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ІІ.Фахові: 

СК-2. Предметно-методична компетентність. 

2.1. Здатність здійснювати аналіз нормативних документів, що регламентують 

початкову освіту; та реалізовувати на практиці цілі і завдання навчання предмета / освітньої 

галузі відповідно до Державного стандарту початкової освіти. 

2.2. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів 

навчання учнів. 

2.3. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності.  

2.4. Здатність здійснювати інтегроване навчання. 

2.5. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології 

навчання, виховання і розвитку учнів. 

СК-3. Інформаційно-цифрова компетентність. 

3.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і 

критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.  

3.2. Здатність ефективно використовувати наявні електронні ресурси та цифрові 

технології в освітньому процесі. 

СК-4. Психологічна компетентність. 

4.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші 

індивідуальні особливості учнів. 

4.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку 

їхньої позитивної самооцінки, Я-ідентичності. 

4.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну 

діяльність. 

4.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен буде відчувати себе її 

частиною. 

СК-5. Емоційно-етична компетентність. 

5.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати 

власними емоційними станами. 

5.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього 

процесу. 

5.3. Здатність усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у 

глобальному світі. 

5.4. Здатність до ефективного використання виховного потенціалу уроків та інших 

видів занять; формування навичок свідомого дотримання суспільно визнаних морально-
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етичних норм і правил поведінки, поваги та толерантного ставлення до інших, до 

попередження та протидії булінгу. 

СК-6. Компетентність педагогічного партнерства. 

6.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно-зорієнтованої) 

взаємодії з учнями в освітньому процесі. 

6.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства. 

6.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для 

надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен. 

Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як соціальний інститут. 

Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного виховання. Методи сімейного 

виховання. 

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки. 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці. 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини. 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного виховання. 

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього виховання. Морально-

патріотичне та громадянське виховання дитини в сім’ї. 

Тема 10. Економічне та екологічне виховання в домашніх умовах. Естетичне 

виховання в домашніх умовах. 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині. 

Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні конфлікти та їх 

вплив на виховання дітей. 

Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя. 

Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна культура батьків.  

Тема 15. Психологічна допомога родині. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Біла І.М . Розвиток художнього сприймання у дошкільному віці. Практична 

психологія та соціальна робота. 2014. №1.  

2. Бевз Г.М. Прийомна сім'я: соціально-психологічні  виміри: монографія. Київ. 2010. 

352 с.  

3. Бєленька Г.В. Зростання дошкільників в праці. Київ: Шкільний світ, 2010. 112 с.  

4. Гавриш Н.В. та ін. Розумне виховання сучасних дошкільнят. Київ: «Слово», 2015. 

176 с.  

5. Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку в контексті інноваційної 

педагогічної діяльності: монографія/ За науковою ред. Поніманської Т., І. Дічківської.  Рівне, 

2012. 2008 с.  

6. Дитина в сучасному соціопросторі: навч. пос. Київ, 2014. 272 с.  

7 Дошкільне та сімейне виховання: теорія, методика, практика. Матеріали науково-

практичної конференції. Одеса, 2016. 259 с. 

8. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья. Москва. 

2008. 144 с.  

9. Клеманська В. Кінезотерапія. Профілактика постави та плоскостопості у 

дошкільників. Порада педагогам і батькам. Наша школа. 2013. №6. С. 11–14.  
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10. Ковенар  О.В.  Теоретико-методичні  засади  організації  перед  шкільною освітою: 

монографія. Кривий Ріг, 2015. 244 с.  

11. Кряжева  М.Л.  Развитие  эмоционального  развития  детей:  пособие  для 

педагогов и родителей. Ярославль, 2007. 208 с.  

12. Піроженко Т. Особистість дошкільника: Перспективи  розвитку. Тернопіль, 2010. 

136 с.  

13.  Піроженко Т.О., Хартман О.Ю. Виховуємо дитину, зростаємо як батьки:  навч.-

метод. посіб. Тернопіль, 2014. 168 с.  

14. Рубаха І., Рубаха Л. Любі малечі про цікаві речі. Харків, 2013. 112 с.  

15. Сухомлинський  В.О.  Батьківська  педагогіка.  Київ:  Рад.  Школа. 1979.  414 с.  

16. Ціннісні  орієнтації  дитини  у  дорослому  світі:  навч.-мет.  посіб.  Київ.  2016,  

248 с.  

17. Эйдемиллер,  Юстицкис  В.  Психология  и  психотерапия  семьи.  СПБ, 2001. 606 

с. 

 

Допоміжна 

1. Арнаутова Е. Социальное самочувствие семьи. Дошк. воспитание. 2004. № 6. С. 

57–63.  

2. Бабій В. Сімейні традиції та їх виховне значення. Позакласний час, 2004. № 7–8, 

С. 27–31. 

3.  Баніт О. Батьківська педагогіка за Сухомлинським. Шкіл. світ. 2002. Жовт. (№ 

39). С. 2.  

4. Барсукова І. Батьки і діти: як порозумітися? Уряд, кур'єр. 2004. Жовт. (№ 188). С. 

12.  

5. Белкин А.С. Знаете ли вы своего ребенка? Москва: Знание, 1986. 80 с.  

6. Бондаровська В.М. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому 

насильству: Роздуми та поради психолога. Київ: СДМ-Студіо, 1999. 63 с.  

7. Вивчаємо природу рідного краю: Знай, люби, бережи /уклад. В.Федієнко; Худож. 

І.Начинова.-X.: Торсінг, 2001. 24 с.: ілюстр.  

8. Волшебный праздник / пер. с англ. Аевинзон. Москва: Росмзн, 2000. 96 с.: ил. 

(Вместе с мамой,. вместе с папой). 

9. Вчимось мислити без проблем: Увага, логіка, пам'ять / уклад. В.Федієнко, 

Г.Марченко, О. Худож. І.Начинова. Xарків: Торсінг, 2001. 24 с.: ілюстр. (Крок до школи). 

10. Голота Л., Карпенко В. Я вчу абетку. Я вчусь читати. Я читаю: кн. для батьків і 

дітей / худож. Л.Пономар. Київ: Просвіта, 2001. 119 с.: ілюстр. 

11. Гончаренко І. Порадник батькам, як виховувати дітей. Скратон, 1962. 44 с. 

12. Гуров В.Н. Семья в системе формирования современной личности. Пед. 

образование и наука. 2001. № 4. С. 29–40. 

13. Єрофєєва Л. Надання допомоги батькам у сімейному вихованні. Почат. освіта. 

2004. Трав. (№ 20).  С. 18–26. 

14. Загадки з математики для малят / упоряд. О.Яловська, 2-ге вид. Київ: Редакція 

часопису «Народознавство», 2001. 79 с. 
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