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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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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Денна форма навчання (3 курс) 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Вибіркова 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – мультимедійна 

презентація за обраною темою 

Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 
Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 120 
6-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 10 
аудиторних – 4 

самостійної роботи студента – 6 

Ступінь: 

бакалавра 

10 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 

Самостійна робота 

80 год. 

http://moodle.mdu.edu.ua/my Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 
роботи становить: для денної форми навчання – 40 год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна 

робота (33% / 67%). 

 

Заочна форма навчання (5 бак. курс) 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Вибіркова 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – мультимедійна 

презентація за обраною темою 

Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 

Освітньо-професійна програма: 
Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 120 
9-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/my 
Ступінь: 

бакалавра 

4 год. 

Практичні, семінарські 

4 год. 

Самостійна робота 

112 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 8 год. – аудиторні заняття, 112 год. – самостійна 

робота (7% / 93%). 
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Заочна форма навчання (3 курс) 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Вибіркова 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – мультимедійна 

презентація за обраною темою 

Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 
Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 120 
6-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/my  
Ступінь: 

бакалавра 

4 год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 

Самостійна робота 

108 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 12 год. – аудиторні заняття, 108 год. – самостійна 
робота (10% / 90%). 

 

Заочна форма навчання (2 СТН курс) 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Вибіркова 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – мультимедійна 
презентація за обраною темою 

Спеціальність: 013 Початкова 
освіта 

Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
4-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/my  
Ступінь: 

бакалавра 

6 год. 

Практичні, семінарські 

6 год. 

Самостійна робота 

78 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 
роботи становить: для заочної форми навчання – 12 год. – аудиторні заняття, 78 год. – самостійна 

робота (13% / 87%). 
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

 

Мета курсу: 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. 

Завдання курсу: розроблення нових методичних підходів щодо використання 

театрально-педагогічних засобів у навчально-педагогічному процесі; розвиток елементарних 

умінь виконавської майстерності в практичній творчій діяльності; ознайомлення з основами 

сценічного мистецтва; формування цілісного театрального мислення і розвиток уміння 

сприймати і аналізувати спектакль; ознайомлення з основами екранного мистецтва.  

Передумови для вивчення дисципліни: «Педагогіка (загальна та історія 

педагогіки, дошкільна)», «Психологія (загальна та вікова, дитяча, 

педагогічна)». 
Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів для бакалаврів СТН. 

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. 

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; 
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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-

етичних норм і правил поведінки, поваги та толерантного ставлення до інших, до 

попередження та протидії булінгу. 

СК-6. Компетентність педагогічного партнерства. 
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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. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки  

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 

Соціально-психологічна характеристика сім’ї. Функції родини та специфіка їх 

реалізації в сучасних умовах. Типологія сім’ї. Психологічний аналіз етапів життєдіяльності 

родини. Психологічні особливості розвитку сучасної сім’ї. 

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

інститут 

Мета та завдання курсу. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Основні 

поняття сімейної педагогіки. Місце сімейної педагогіки в системі педагогічних наук. Зв’язок 

сімейної педагогіки з іншими науками. Розвиток теорії сімейного виховання на теренах 

України.  Соціальна роль сім’ї. Чинники виховного впливу сім’ї. Функції сім’ї. Типи сімей. 

Класифікація сімей за виховними умовами. 

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

виховання 

Реалізація принципів сімейного виховання. Загальні та специфічні принципи у 

сімейному вихованні. Характеристика напрямів виховання дитини в сім’ї. Мета, завдання та 

зміст розумового, трудового, морального, національного, естетичного, екологічного, 

правового, фізичного, статевого виховання. 

Класифікація методів сімейного виховання: огляд підходів. Методи формування 

свідомості та методи формування суспільної поведінки у сімейному вихованні. Приклад як 

основний метод сімейного виховання. Проблема вибору методів сімейного виховання. 
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Методи покарання і заохочення у сімейному вихованні. Сучасні підходи до методів 

сімейного виховання. 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 

Співвідношення понять «шлюб» і «сім’я». Моделі шлюбу. Мотиви шлюбу. Сімейні 

ролі і внутрішньосімейна рольова структура. Фактори збереження стабільності шлюбно-

сімейних стосунків. 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 

Погляди відомих педагогів К. Ушинського, С. Русової, А. Макаренка, 

В. Сухомлинського на виховання дітей в сім’ї. «Батьківська педагогіка» В. Сухомлинського. 

Батьківська любов, батьківський авторитет і повага як провідні принципи сімейного 

виховання у поглядах педагогів. Софія Русова про виховання дитини в домашніх умовах. 

Провідні положення сімейного виховання у роботах А. Макаренка («Книга для 

батьків», «Лекції про виховання дітей» та ін.), В. Сухомлинського («Батьківська педагогіка», 

«Серце віддаю дітям» та ін.), М. Стельмаховича («Українська родинна педагогіка», 

«Українська народна педагогіка» та ін.). 

Сучасні посібники щодо сімейного виховання: В. Кравця («Психологія сімейного 

життя», «Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до сімейного життя»,), 

авторських колективів за ред. А. Марушкевич («Родинна педагогіка»), В. Постового 

(«Педагогічний словник для молодих батьків», «Консультування сім’ї»), П. Щербань 

«Родинна педагогіка», Б. Ковбас, В. Костів «Родинна педагогіка». 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 

Значення батьківського впливу на розвиток особистості. Роль матері у вихованні 

дітей. Емоційність у вихованні та батьківська любов. Батько як вихователь, значення 

батьківського авторитету у вихованні. Криза сучасного батьківства, шляхи попередження 

впливу кризи на майбутнього сім’янина. Функції батька та стадії розвитку батьківських 

почуттів. 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного виховання 

Концепція «Сім’я і родинне виховання»: основні положення, зміст правового 

регулювання відносин у сім'ї між батьками і дітьми, виховний ідеал української сім'ї, 

виховання особливостей характеру дитини, основні завдання родинно-сімейного виховання в 

умовах сьогодення, методи сімейного виховання, шляхи реалізації концепції. 

Концепція «Щаслива родина»: мета, основні принципи сімейного виховання, 

проблеми сімейного виховання на сучасному етапі, шляхи і способи розв’язання проблем, 

науково-методичне забезпечення реалізації концепції, очікувані результати у 2021 р. 

Стилі батьківської поведінки. Типи хибного авторитету. Ф. Райс про стилі управління 

у взаєминах батьків і дітей-підлітків. Стилі батьківсько-дитячих стосунків (Є. Смирнова, 

М. Бикова). Типи неправильного виховання. Характеристика змішаних типів виховання. 

             Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання  

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини. Сім’я як провідний фактор 

соціалізації дитини. Соціально-психологічна характеристика стилів сімейного виховання. 

Неадекватне батьківське ставлення та його вплив на розвиток дитини. 

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

Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини в сім’ї 

Розвиток теорії розумового виховання. Підходи до розумового виховання дитини в 

домашніх умовах. Зміст та засоби розумового виховання. Прийоми розвитку сприйняття як 

умова успішного розумового розвитку. 

Завдання розумового виховання дитини в сучасних умовах глобалізації та 

інформатизації суспільства. Зміст та засоби трудового виховання дитини в домашніх умовах. 

Форми організації трудової діяльності дітей. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Види 

праці дітей. 
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Моральний розвиток і моральне виховання. Особливості морального виховання. 

Розвиток внутрішніх моральних якостей. Теорія морального виховання дітей. Проблеми 

виховання. Завдання морального виховання. Закономірності процесу морального виховання. 

Національні символи у вихованні у дітей патріотизму. В. Сухомлинський про сутність 

патріотичного виховання. Труднощі морально-патріотичного виховання дітей у сім’ї та 

шляхи їх вирішення. Сутність формування громадянської культури особистості у сім’ї. 

Погляди А. Макаренко на формування громадянської культури. Педагогічні умови 

формування національної свідомості (М. Стельмахович). ЗМІ та художня книга у 

становленні громадянина 

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

виховання в домашніх умовах 

Розвиток теорії економічного виховання. Підходи до економічного виховання дитини 

в домашніх умовах. Зміст та засоби економічного виховання. 

Зміст та засоби екологічного виховання в родині. Здоров’язбережувальні технології 

виховання дитини вдома. Виховання у дітей культури життєдіяльності та шанобливого 

ставлення до природи. 

Розвиток теорії естетичного виховання. Підходи до естетичного виховання дитини в 

домашніх умовах. Зміст та засоби естетичного виховання. Естетизація побуту як засіб 

естетичного виховання дитини вдома. 

Значення казки у вихованні дитини. Види казок, естетичний та виховний потенціал  

казки. Казкотерапія у сімейному вихованні. 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 

Сутність категорії «гендерне виховання». Гендерний підхід в історії освіти. Я. 

Коменський щодо принципу рівних можливостей для хлопчиків і дівчаток. Погляди Й. 

Песталоці на розвиток природних задатків відповідно статі дитини. С. Русова щодо 

проблеми спільного навчання хлопчиків і дівчаток. Біологічна стать як основа для 

подальшого статевого дозрівання. Відмінності у психології хлопчиків і дівчаток, що 

проявляються у пізнавальній, комунікативній, емоційній і поведінковій сферах на різних 

етапах становлення особистості. Особливості статевої соціалізації хлопчиків і дівчаток. 

Виховання дітей різної статі в сім’ї. Особливості виховання дівчинки та хлопчика у 

сучасних родинах. Проблема гендерного виховання на сучасному етапі. 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

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

вплив на виховання дітей 

Специфіка спілкування в родині та причини порушення сімейної комунікації. 

Сімейний конфлікт: причини виникнення, види, моделі поведінки в конфліктних ситуаціях. 

Профілактика та розв’язання конфліктних ситуацій в родині. 

Специфіка та характерні особливості сімейного конфлікту. Характеристика кризових 

періодів розвитку сімейних стосунків. Шляхи врегулювання сімейних конфліктів та стилі 

поведінки у конфлікті. Характеристика конфліктів між батьками та дітьми. Психологічні 

характеристики підліткових конфліктів. Основні напрями профілактики конфліктів між 

батьками та дітьми. 

Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя 

Ознаки психологічного клімату сім’ї. Характеристика сумісності подружжя: піраміда 

сумісності за С. Ковальовим; сумісність темпераментів. Класифікація основних сімейних 

ролей. Поняття «психологічне здоров’я сім’ї». Характеристика рівнів сумісності. Умови 

подолання несумісності 

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

Проблеми дослідження сім’ї. Соціологічні, педагогічні та психологічні методи 

дослідження сім’ї. Проективні методики як важливий метод дослідження стосунків у сім’ї. 

Методики дослідження психологічного благополуччя дитини у сім’ї. Особливості 



11 

 

використання і спрямованість таких методик: методика АСВ ("Аналіз сімейних 

взаємостосунків" Е. Г. Ейдеміллера); ОСБ (тест- опитувальник ставлення батьків А. Я. Варги 

і В. В. Століна); методика РАКУ (Виявлення батьківськи установок і реакцій Е. Шефера); 

опитувальник ВБД («Взаємодія батько–дитина» І. М. Марковської). 

Тема 15. Психологічна допомога родині 

Психолого-педагогічна підготовка б ування усвідомленого батьківства. Школа 

молодих батьків. Тато-школи. Взаємодія батьків та сімейного вихователя. 

Основні напрями й форми роботи практичного психолога з родиною. Психологічна 

діагностика сім’ї та родинних стосунків. атьків до виховання дитини. Поняття «педагогічна 

культура батьків». Готовність до усвідомленого батьківства. Шляхи підвищення педагогічної 

культури батьків. Новітні підходи щодо педагогізації батьків. Зміст виховної роботи серед 

батьків. ФормЗагальна схема та методи сімейної психодіагностики. Психологічне 

консультування сімей. Психокорекція родинних стосунків. Поняття про сімейну 

психотерапію. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

Усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки    

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 10 2 2   6 

Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. 

Сім’я як соціальний інститут 

10 - 2   8 

Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного 

виховання. Методи сімейного виховання 

10 - 2   8 

Всього: 30 2 6   22 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки   

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 8 2 2   4 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в 

українській педагогіці 

6 - 2   4 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 8 - 2   6 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі 

сімейного виховання 

8 - 2   6 

Всього: 30 2 8   20 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання    

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  8 2 2   4 

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах 

домашнього виховання. Морально-патріотичне та 

громадянське виховання дитини в сім’ї 

8 - 2   6 

Тема 10. Економічне та екологічне виховання в 

домашніх умовах. Естетичне виховання в домашніх 

умовах 

8 - 2   6 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 6 - 2   4 
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Всього: 30 2 8   20 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання   

Тема 12. Психологічні особливості спілкування в 

родині. Сімейні конфлікти та їх вплив на виховання 

дітей. 

8 2 2   4 

Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність 

подружжя 

6 - 2   4 

Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна 

культура батьків. 

8 - 2   6 

Тема 15. Психологічна допомога родині 8 2 2   4 

Всього: 30 4 8   18 

Всього годин: 120 10 30   80 

 

Заочна форма навчання  (5 бак. курс) 

Назви кредитів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

Усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки    

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 10 2 -   8 

Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. 

Сім’я як соціальний інститут 

10 - 2   8 

Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного 

виховання. Методи сімейного виховання 

10 - -   10 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки   

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 8 - 2   6 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в 

українській педагогіці 

6 - -   6 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 8 - -   8 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі 

сімейного виховання 

8 - -   8 

Усього: 30 0 2   28 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання    

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  8 2 -   6 

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах 

домашнього виховання. Морально-патріотичне та 

громадянське виховання дитини в сім’ї 

8 - -   8 

Тема 10. Економічне та екологічне виховання в 

домашніх умовах. Естетичне виховання в домашніх 

умовах 

8 - -   8 
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Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 6 - -   6 

Усього: 30 2 0   28 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання   

Тема 12. Психологічні особливості спілкування в 

родині. Сімейні конфлікти та їх вплив на виховання 

дітей. 

8 - -   8 

Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність 

подружжя 

6 - -   6 

Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна 

культура батьків. 

8 - -   8 

Тема 15. Психологічна допомога родині 8 - -   8 

Усього: 30 0 0   30 

Усього годин: 120 4 4   112 

 

Заочна форма навчання  (3 курс) 

Назви кредитів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

Усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки    

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 10 2 -   8 

Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. 

Сім’я як соціальний інститут 

10 - 2   8 

Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного 

виховання. Методи сімейного виховання 

10 - -   10 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки   

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 8 - 2   6 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в 

українській педагогіці 

6 - -   6 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 8 - -   8 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі 

сімейного виховання 

8 - -   8 

Усього: 30 0 2   28 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання    

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  8 2 -   6 

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах 

домашнього виховання. Морально-патріотичне та 

громадянське виховання дитини в сім’ї 

8 - -   8 

Тема 10. Економічне та екологічне виховання в 

домашніх умовах. Естетичне виховання в домашніх 

8 - -   8 
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умовах 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 6 - 2   4 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання   

Тема 12. Психологічні особливості спілкування в 

родині. Сімейні конфлікти та їх вплив на виховання 

дітей. 

8 - 2   6 

Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність 

подружжя 

6 - -   6 

Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна 

культура батьків. 

8 - -   8 

Тема 15. Психологічна допомога родині 8 - -   8 

Усього: 30 0 2   28 

Усього годин: 120 4 8   108 

 

Заочна форма навчання  (2 СТН курс) 

Назви кредитів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

Усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки    

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 10 2 -   8 

Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. 

Сім’я як соціальний інститут 

10 - 2   8 

Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного 

виховання. Методи сімейного виховання 

10 - -   10 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки   

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 8 2 -   6 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в 

українській педагогіці 

6 - -   6 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 8 - 2   6 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі 

сімейного виховання 

8 - -   8 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання    

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  8 2 -   6 

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах 

домашнього виховання. Морально-патріотичне та 

громадянське виховання дитини в сім’ї 

8 - -   8 
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Тема 10. Економічне та екологічне виховання в 

домашніх умовах. Естетичне виховання в домашніх 

умовах 

8 - -   8 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 6 - 2   4 

Усього: 30 2 2   26 

Усього годин: 90 6 6   78 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кільк

ість 

годи

н 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1. Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 2 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

2. Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

3. Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини 2 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

4. Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні конфлікти 

та їх вплив на виховання дітей. 

2 

5. Тема 15. Психологічна допомога родині 2 

Всього:  10 

 

Заочна форма навчання  (5 бак. курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1. Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

2. Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини. 2 

Всього: 4 

 

Заочна форма навчання  (3 курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1. Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

2. Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини. 2 

Всього:  4 

 

Заочна форма навчання  (2 СТН курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1. Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 2 
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Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

2. Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

3. Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини 2 

Всього:  6 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1 Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 2 

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

соціальний інститут 

2 

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

сімейного виховання 

2 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

4 Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 2 

5 Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 2 

6 Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 2 

7 Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного 

виховання 

2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

8 Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  2 

9 Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього 

виховання. Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини 

в сім’ї 

2 

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

Естетичне виховання в домашніх умовах 

2 

11 Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 2 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

12 Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні 

конфлікти та їх вплив на виховання дітей. 

2 

13 Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя 2 

14 Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна культура батьків. 2 

15 Тема 15. Психологічна допомога родині 2 

 Всього:  30  

 

Заочна форма навчання (5 бак. курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

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

соціальний інститут 

2 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

2. Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 2 

 Всього:  4 
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Заочна форма навчання  (3 курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

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

соціальний інститут 

2 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

2. Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

3. Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 2 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

4. Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні 

конфлікти та їх вплив на виховання дітей. 

2 

 Всього:  8  

 

Заочна форма навчання  (2 СТН курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

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

соціальний інститут 

2 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

2. Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

3. Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 2 

 Всього:  6  

 

 

6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1 Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 6 

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

соціальний інститут 

8 

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

сімейного виховання 

8 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

4 Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 4 

5 Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 4 

6 Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 6 
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7 Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного 

виховання 

6 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

8 Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  4 

9 Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього 

виховання. Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини 

в сім’ї 

6 

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

Естетичне виховання в домашніх умовах 

6 

11 Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 4 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

12 Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні 

конфлікти та їх вплив на виховання дітей. 

4 

13 Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя 4 

14 Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна культура батьків. 6 

15 Тема 15. Психологічна допомога родині 4 

 Всього:  80 

 

Заочна форма навчання (5 бак. курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1 Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 8 

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

соціальний інститут 

8 

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

сімейного виховання 

10 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

4 Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 6 

5 Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 6 

6 Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 8 

7 Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного 

виховання 

8 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

8 Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  6 

9 Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього 

виховання. Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини 

в сім’ї 

8 

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

Естетичне виховання в домашніх умовах 

8 

11 Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 6 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

12 Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні 8 
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конфлікти та їх вплив на виховання дітей. 

13 Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя 6 

14 Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна культура батьків. 8 

15 Тема 15. Психологічна допомога родині 8 

 Всього:  112 

 

Заочна форма навчання  (3 курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1 Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 8 

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

соціальний інститут 

8 

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

сімейного виховання 

10 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

4 Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 6 

5 Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 6 

6 Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 8 

7 Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного 

виховання 

8 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

8 Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  6 

9 Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього 

виховання. Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини 

в сім’ї 

8 

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

Естетичне виховання в домашніх умовах 

8 

11 Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 4 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

12 Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні 

конфлікти та їх вплив на виховання дітей. 

6 

13 Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя 6 

14 Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна культура батьків. 8 

15 Тема 15. Психологічна допомога родині 8 

 Всього:  108 

 

Заочна форма навчання  (2 СТН курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1 Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 8 



20 

 

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

соціальний інститут 

8 

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

сімейного виховання 

10 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

4 Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 6 

5 Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 6 

6 Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 6 

7 Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного 

виховання 

8 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

8 Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  6 

9 Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього 

виховання. Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини 

в сім’ї 

8 

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

Естетичне виховання в домашніх умовах 

8 

11 Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 4 

 Всього:  78 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1.  Перші відомості про домашнє виховання в епоху  середнього палеоліту.  

2.  Провідні тенденції другого етапу розвитку домашнього виховання.  

3.  Педагогіка Стародавньої Греції про сімейне виховання.  

4.  Розвиток виховних систем на українських землях.  

5.  Методика індивідуального навчання М. Монтеня.  

6.  Методичні рекомендації навчання Я. Коменського.  

7.  Погляди Дж. Локка на навчання та виховання.  

8.  Дидактична система Ж.-Ж. Руссо.  

9.  Дидактичні правила Іогана Базедова.  

10. Дидактичні досягнення Й.Г. Песталоцці.   

11. Й.Ф. Гербарт  про навчання вдома.  

12. Система індивідуального навчання дитини Ф. Фрьобеля.  

13. Система італійського педагога М. Монтессорі.   

14. Дидактична система видатного німецького вченого А. Дістервега.   

15. Погляди К. Ушинського на виховання  в сім’ї.  

16. С. Русова про сімейне виховання.  

17. А. Макаренко про проблеми сімейного виховання.   

18. Батьківська педагогіка В. Сухомлинського.   

19. Родинна педагогіка М. Стельмаховича. Народна педагогіка про виховання дитини в 

сім’ї.  

20. Напрями родинного виховання.    

21. Принципи родинного виховання народної педагогіки  

22. Традиції, ритуали та цінності сімейного виховання в  

українській родині.    

23.Виховна сутність народних дитячих ігор і забавлянок.  

24. Значення скоромовок та лічилок у вихованні дітей. 
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25. Значення народної казки у родинному вихованні дітей.  

26. Загальна характеристика принципів сімейного виховання.  

27. Методи впливу на свідомість дитини.  

28. Значення приклад як методу виховання  дитини.  

29. Методи покарання та заохочення: позитивні та негативні наслідки.  

30. Самовиховання дитини в сім’ї.  

31. Стилі батьківської поведінки.  

32. Типи хибного батьківського авторитету.  

33. Ф. Райс про стилі управління у взаєминах батьків і дітей-підлітків.  

34. Стилі батьківсько-дитячих стосунків(Є. Смирнова, М. Бикова).  

35. Типи неправильного виховання дитини в сім’ї.  

36. Роль матері у різні вікові періоди дитини.  

37. Батько як вихователь.  

38. Сімейна педагогіка як наука. Місце сімейної педагогіки в системі педагогічних 

наук.  

39. Завдання сімейного виховання.  

40. Основні категорії сімейної педагогіки.  

41. Типи та функції сім’ї.  

42. Принципи сімейного виховання.  

43. Характеристика різних типів сімей.  

44. Виникнення і тенденції розвитку гувернерства від найдавніших часів до епохи 

середньовіччя.    

45. М. Монтень «Про виховання дітей». Дидактична система М. Монтеня.   

46. Теоретик природного виховання Ж.Ж. Руссо. Педагогічні ідеї Руссо у книгах «Софі, 

або жінка», «Юлія, або Нова Елоїза».   

47. Погляди Я. Коменського на навчання дитини в домашніх умовах. Родинне 

виховання дошкільників у творі Я. Коменського «Материнська школа».   

48. Дж. Локк про особливості домашнього навчання. Дж. Локк «Думки про виховання 

»: мета виховання, проблема виховання здорової дитини, виховна система.  

49. Реформаторське значення  педагогічних ідей Й.Г. Песталоцці про домашнє 

виховання та навчання.   

50. Педагогічна концепція про виховання у сім’ї Й. Гербарта.   

51. Педагогічна концепція про виховання у сім’ї, А. Дістервега.   

52. Педагогічна концепція про виховання у сім’ї  Ф. Фрьобеля.   

53. Принципи виховання С. Спенсера: особливості розумового, фізичного та 

морального виховання дитини.  

54.  І. Базедов про авторську навчально-виховну систему домашнього вчителя.   

55. Видатний український педагог К. Ушинський про виховання дитини в сім’ї.    

56. Г. Сковорода та С. Русова про особливості сімейного виховання.  

57. Погляди А. Макаренка, В. Сухомлинського на виховання дітей в сім’ї.  

58. Погляди В. Сухомлинського на виховання дітей в сім’ї.  

59. Відомі українські письменники про виховання в сім’ї  (на прикладі літературного 

твору).  

60. Народна педагогіка про навчання і виховання дитини в сім’ї. Напрями родинного 

виховання.   

61. М. Стельмахович про звичаї українського родинного виховання та навчання.  

62. Особливості морального виховання дитини в домашніх умовах.   

63. Проблеми та завдання морального виховання дитини вдома.    

64. Розвиток теорії розумового виховання. Підходи до розумового виховання дитини в 

домашніх умовах.   

65. Концепція «Щаслива родина»: основні положення.  
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66. Сутність комунікативної функції сім’ї. 

67. Розвиток мовлення дитини в сім’ї. Роль казки у розвитку мовлення дитини.  

68. Характеристика комунікативної культури сучасного сім’янина.   

69. Нормативно-правовові документи, що регулюють сімейні стосунки.  

70. Характеристика правової культури сучасного сім’янина.  

71. Проблеми та завдання морального виховання дитини вдома.    

72. Зміст та засоби національно-патріотичного виховання  дитини в сім’ї.   

73. Зміст та засоби трудового виховання в родині. Форми організації трудової 

діяльності дітей в домашніх  в умовах.    

74. Підходи до естетичного виховання дитини в домашніх умовах. Зміст та засоби 

естетичного виховання.   

75. Зміст та засоби розумового виховання дитини вдома. 

76. Фізичне виховання в домашніх умовах. Підходи до фізичного виховання дитини в 

домашніх умовах. Зміст та засоби фізичного виховання.  

77. Проблеми дослідження сім’ї. Педагогічні  методи дослідження сім’ї.   

78. Психологічні методи дослідження сім’ї. Проективні методики як важливі методи 

дослідження стосунків у сім’ї.   

79. Шляхи підвищення педагогічної культури батьків. Програма підвищення 

педагогічної культури батьків. Приклад бесіди з батьками.  

80. Особливості гендерного виховання дитини в сім’ї.  

81. Стилі виховання дитини в сім’ї. Стилі батьківсько-дитячих стосунків (Є. Смирнова, 

М. Бикова).  

82. Типи хибного авторитету батьків.  

83. Сімейні конфлікти: види та стилі врегулювання.  

84. Особливості конфліктів між батьками та дітьми. Психологічні чинники конфліктів у 

підлітковому віці  

85. Основні напрямки профілактики конфліктів між батьками та дітьми.  

    

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

 

Зміст курсу поділений на 5 кредитів. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські 

заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового матеріалу, уміння самостійно 
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опрацьовувати тексти, написання і захист реферативних робіт, створення мультимедійних 

презентацій, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. 

 

Критерії оцінювання відповідей на студентів на семінарських заняттях 

Враховується: 

1. Рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. Рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. Повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. Використання додаткової літератури; 

5. Порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи 

іншої теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. 

Відповідь на поставлені питання повна, насичена глибокими та 

розгорнутими судженнями. Викладений матеріал має доказовий, 

логічний і послідовний характер. Студент володіє способами 

концентрованого викладу матеріалу. Демонструє творче застосування 

знань при переформатуванні запитання. У відповіді майже не 

трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо 

розгорнутий характер. Понятійна основа базується на обраній 

класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 

послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 

доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати 

їх у новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі 

мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо 

стійкий та послідовний характер. Вони застосовуються переважно 

для виконання завдань репродуктивного характеру. У відповідях 

відсутні посилання на фундаментальні дослідження з певної 

проблеми. Відповідь має формальний характер, відсутня чіткість, 

структурованість. Студент використовує лише окремі знання у новій 

навчальній ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві 

помилки. 

"Незадовільно" – 2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 

окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у 

формі висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та 

мовленнєві помилки. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

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

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 



24 

 

 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

індивідуальне, групове і фронтальне опитування, письмові контрольні роботи, тестовий 

контроль. Самостійна робота перевіряється шляхом написання реферативних робіт, 

створення мультимедійних презентацій. 

 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення – вербальний метод навчання , за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, порівняльний аналіз; ілюстрація – метод навчання, який передбачає 

показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки). 

 

12. 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.  

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Нако

пичув

альні 

бали/

сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 
Т1

4 

Т1

5 

100 400/10

0 
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Поточне оцінювання та самостійна робота КР Нако
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4 
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5 

60 300/10

0 
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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.  

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. (№ 
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