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Назва курсу             Педагогіка сімейного виховання 

 

Спеціальність           012 Дошкільна освіта 

Кваліфікація             Вихователь дітей дошкільного віку 

Освітній рівень         Молодший спеціаліст  

Рік навчання              І, ІІ 

Семестр                      ІІ 

Кількість годин –     144 (34 – аудиторних, 110 – самостійної роботи) 

Кількість  кредитів   4,0  

Залік                        ІІ семестр 

 
 
1. Мета курсу. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіки сімейного виховання» - 

засвоєння та оволодіння фактичним матеріалом про місце і роль сім’ї у вихованні 

молодого покоління, формуванні у майбутніх вихователів знань, вмінь та навичок 

роботи у дошкільному закладі, соціальних педагогів з батьками через засвоєння 

нормативних і методичних засад. 

Завдання: 

> дати знання про тенденції та закономірності розвитку загальної педагогіки про 

роль сім’ї у вихованні дітей; 

> розкрити соціальну та виховну значущість ролі вихователя, соціального педагога у 

роботі школи, сім’ї, громадськості; 

> навчити студентів оперувати педагогічними категоріями і розуміти їх; 

> ознайомити майбутнього вихователя зі змістом і методикою виховання дітей в 

сім’ї; 

> формувати моральні цінності педагогічної професії та відповідних якостей 

педагога. 

 
2. Організація курсу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

> керівні положення про побудову навчально-виховного процесу у дошкільному 

закладі та суспільства в цілому; 

> основи діяльності, функції та повноваження вихователя; 

> методику підготовки та проведення індивідуальних, колективних, групових форм 

роботи з батьками. 

вміти: 

> твердо використовувати кращі надбання педагогічної спадщини під час 

розв’язання сучасних актуальних проблем; 

> самостійно працювати з педагогічною, довідковою, методичною літературою; 

> розв’язувати виховні педагогічні ситуації; 

> готувати та розробляти презентаційний матеріал; 

аналізувати та використовувати передовий педагогічний досвід у процесі підготовки 

повідомлень, рефератів, доповідей, творчих робіт. 

 

3. Лекції 
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№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

 І семестр  

1 Тема1.Історія розвитку сімейного виховання.  

2 Тема 2. Сім’я як основа соціалізації особистості.  

3 Тема З. Теоретико-методологічні основи сімейного виховання. 

4 Тема 4. Родинний аспект змісту виховання. 

5 Тема 5. Актуальні завдання сучасного українського родинно-сімейного виховання.  

6 Тема 7. Функції сучасної сім’ї. Типологія сімей.  

7 Тема 9. Проблемна сім’я як об’єкт соціальної роботи.  

8 Тема 11.Зміст і методи сімейного виховання. Характер дитячо-батьківських 

відносин у сучасних сім’ях.  

9 Тема 13. Методика сімейного виховання. Сімейне виховання як гарант морального 

становлення особистості.  

10 Тема І5. Масові форми роботи з батьками.   

 
 

4. Семінарські / практичні заняття 
 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

 ІІ семестр  

1 
Тема 6. Актуальні завдання сучасного українського родинно-сімейного 

виховання. 

2 Тема 8. Модульна контрольна робота1.  

3 Тема 10. Проблемна сім’я як об’єкт соціальної роботи. 

4 
Тема 12.Зміст і методи сімейного виховання. Характер дитячо-батьківських 

відносин у сучасних сім’ях. 

5 
Тема14. Методика сімейного виховання. Сімейне виховання як гарант 

морального становлення особистості. 

6 Тема 16. Модульна контрольна робота 2. 

7 Тема 17. Підсумкове заняття. Круглий стіл на тему: «Сімейне виховання - 

проблема сьогодення». 

 
 

5. Оцінювання знань, вмінь і навиків студентів 
 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

(національна 

Шкала) 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно 

Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 


