
 



 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: вивчення етапів розвитку гувернерства на шляхах еволюції 

людства, ознайомлення з діяльністю педагогів, які стали відомі людству як 

видатні гувернери, вивчення і аналіз гувернерських виховних і навчальних 

систем. Курс знайомить студентів з мотивами практичної роботи і наукових 

досліджень у галузі домашнього виховання, з сучасним станом та 

перспективами розвитку гувернерства з Україні та в інших країнах світу. 

 

Предмет: наукові поняття про теорію і методику домашнього виховання 

та навчання, її цілі та завдання; оволодіння основними теоретичними знаннями 

та практичними вміннями щодо навчання і виховання особистості в сім’ї. 

 

Завдання: 

1. Ознайомлення студентів з етапами розвитку гувернерства, починаючи від 

його витоків і завершуючи специфікою сьогодення. 

2. Ознайомлення з життєтворчістю педагогів та вчених, які відомі як видатні 

гувернери. 

3. Вивчення і аналіз гувернерських виховних і навчальних систем. 

4. Ознайомлення студентів з особливостями соціально-педагогічної роботи 

гувернера в сім'ї, з дітьми різних вікових груп, з методиками підготовки 

дитини до школи, методиками індивідуального виховання. 

5. Опанування формами та методами соціально-педагогічної роботи 

соціального гувернера в сім'ї. 

 

Заплановані результати навчання: 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 
- чинники відновлення професії  «гувернер» в соціальному середовищі 

сучасної України; 

- законодавчу базу діяльності соціального гувернера в родині; 

- світовий досвід становлення, розвитку традиційної системи домашнього 

виховання; 

- вміння та навички, які необхідні для професійної діяльності; 

- технологію вивчення особистості дитини, членів родини, оточуючого 

середовища, батьків. 

 

вміти: 
- використовувати наукові методи дослідження в діяльності соціального 

гувернера; 

- визначати стиль поведінки, взаємовідносин, можливостей коригування 

батьківського піклування; 

- підготувати   та   організувати   проведення   першого   знайомства, 

адаптаційного періоду соціального гувернера в сім'ї; 



- використовувати комплексні ігрові методики в процесі виховання та 

коригування особистісного росту дитини; 

- виявляти виховний рівень життєдіяльності родини; 

- розробляти сценарії сімейних свят; 

- виявляти здатність дитини до навчання в школі, сім’ї. 

 

Студент набуде компетентності  

 

1. Загальні компетентності:  

- ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

- ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

- ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

- ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології.  

2. Спеціальні компетентності: 

- СК 4. Здатність до розуміння соціально-психологічних явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості. 

- СК 7. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи. 

- СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної 

діяльності. 

- СК 10. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних 

професійних груп та громад. 

- СК 11. Здатність оцінювати результати та якість у сфері професійної 

діяльності. 

3. Програмні результати навчання: 

- РН 1. Здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації для розв’язання 

професійних завдань. 

- РН 4. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та 

методи соціальної роботи для вирішення професійних задач. 

- РН 5. Діяти соціально-відповідально на основі етичних принципів і 

стандартів соціальної роботи. 



- РН 6. Використовувати методи профілактики, соціальної діагностики та 

сучасного інструментарію в професійній діяльності. 

- РН 14. Планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну 

роботу та роботу інших осіб у спеціалізованому контексті. 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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IV семестр 

Змістовий модуль 1. Гувернерство як соціально-педагогічне явище 

Тема 1. Генезис і 

розвиток гувернерства як 

цілісної педагогічної 

системи. Система 

гувернерського 

виховання в Античному 

світі. Домашнє навчання 

і виховання в Київській 

Русі. 

8 2  1 5      

Тема 2. Характеристика 

гувернерства від 

Ренесансу до XVIII 

(період 14-18 століття) 

7 1  1 5      

Тема 3. Характеристика 

гувернерствау XIX ст. 

7 1  1 5      

Тема 4.Функціонування 

гувернерства у XX - на 

початку XXI ст. 

7 1  1 5      

Модульна контрольна 

робота 1 

1   1       

Змістовий модуль 2. Гувернерські методики виховання та навчання дитини 

в домашніх умовах 

Тема 5.Гувернерство як 

різновид педагогічної 

діяльності. 

7 1  1 5      

Тема 6.Особливості 

соціально-педагогічної 

7 1  1 5      



роботи гувернера в сім'ї.   

Тема 7. Психолого-

педагогічні основи 

організації роботи 

гувернера з дітьми різних 

вікових груп. 

7 1  1 5      

Тема 8. Структура та 

зміст програми 

загального розвитку 

дітей у сім'ї. Основні 

методики 

індивідуального 

виховання. 

8 2  1 5      

Модульна контрольна 

робота 2 

1   1       

Разом за IV семестр 60 10  10 40      

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

IV семестр 
 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Генезис і розвиток гувернерства як цілісної 

педагогічної системи.Система гувернерського виховання в 

Античному світі. Домашнє навчання і виховання в 

Київській Русі. Сучасні вчені, які займаються проблемою 

гевернерства.Гувернерство як один з напрямків дослідження 

соціальної та сімейної педагогіки. Визначення поняття 

«гувернер», «гувернантка», «гувернерство». Причини, що 

спонукають батьків звернутись до послуг гувернера. 

Ведучі чинники відновлення професії гувернер в соціальному 

середовищі сучасної України. Трактування основних 

відмінностей професії «гувернер» і «соціальний гувернер». 

Термінологічно-понятійний апарат курсу. 

Підходи світової науки до виникнення гувернерства як системи 

формування особистості. 

Гувернерство в  найдавніші часи. Гувернерство в стародавній 

Греції. Спартанська і Афінська системи виховання. Філософи-

гувернери. Гувернерство в Римі. Гувернерство в країнах 

стародавньої Азії та Сходу. Гувернерство у східних слов’ян. 

Релігійно-церковне виховання в епоху середньовіччя. 

Лицарське виховання. Гувернерство на території Київської-

Русі. 

2 



2. Тема 2. Характеристика гувернерства від Ренесансу до 

XVIII (період 14-18 століття). 

Гувернерство в епоху Відродження та Реформації (14 століття). 

Мартін Лютер. Педагогіка «нового часу». Поява терміна 

«гувернер» (Франція, Мішель Монтень, 16 століття). 

«Материнська школа» Я.А.Коменського. «Думки про 

виховання» Джона Локка. де Ламот де Фенелон «Думки про 

виховання дівиць». 

Гувернерство в епоху Просвітительства. Природне виховання 

Ж.Ж.Руссо. Філантропізм (любов до людини) – система 

виховання Йоганна Базедова. Розвиток гувернерства на 

території Київської Русі у 18 столітті. Козацьке виховання. 

Гувернер Г.С.Сковорода. 

1 

3. Тема 3. Характеристика гувернерства у XIX столітті. 
Й.Песталоцці, Й.Гербат,А.Дістверг про домашнє виховання і 

навчання. 

Ф.Фребель «Про виховання людини». Г.Спенсер про розумове, 

фізичне і моральне виховання. 

1 

4. Тема 4. Функціонування гувернерства у XX - на початку 

XXI ст. 

Розвиток педагогіки на початку XXстоліття. 

Розвиток гувернерства в різних країнах світу.  

Методика М.Монтессорі. 

Особливості розвитку гувернерства в країнах світу на 

сучасному етапі. 

1 

5. Тема 5. Гувернерство як різновид педагогічної 

діяльності.Загальні вимоги до соціальних гувернерів як 

спеціалістів, орієнтованих до роботи в сім’ї. 

Труднощі, пов'язані з появою у сім'ї гувернера.  

Права і обов'язки гувернера в сім'ї. 

1 

6. Тема 6.Особливості соціально-педагогічної роботи 

гувернера в сім'ї.   

Психолого-педагогічні особливості навчально-виховної 

діяльності гувернера. Основні функції соціального гувернера. 

Методи та прийоми соціально-педагогічної діяльності 

гувернера в сім'ї. Використання методів діагностики. Етичні 

цінності та принципи соціально-педагогічної роботи гувернера 

в сім'ї. Комунікативні професійно значущі якості гувернера. 

1 

7. Тема 7. Психолого-педагогічні основи організації роботи 

гувернера з дітьми різних вікових груп. 

 Загальні психолого-педагогічні основи роботи гувернера. 

 Закономірності та фактори розвитку дитини. Поняття про 

«зону найближчого розвитку» та сензитивні періоди розвитку. 

Ампліфікація. 

Специфіка роботи гувернера: 

 з дошкільниками; 

 з молодшими школярами; 

1 



 з дітьми середнього шкільного віку. 

РеРежим дня в умовах сім’ї. 

8. Тема 8.Структура та зміст програми загального розвитку 

дітей у сім'ї. Основні методики індивідуального виховання. 

Методика підготовки дитини до школи в домашніх умовах. 

Специфіка навчання дітей у сім'ї: 

• іноземних мов; 

• музики; 

• хореографії; 

• образотворчого мистецтва. 

Система сучасного індивідуального виховання.  

Проблеми виховання обдарованих дітей. 

Психолого-педагогічні основи професійної діяльності 

соціального гувернера з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

2 

 Разом за IV семестр 10 

 

Перелік практичних (семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

IV семестр 

 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1. Гувернерство в сучасних умовах: соціально-педагогічний 

аспект. 
1 

2. Характеристика гувернерства від Ренесансу до XVIII ст. 1 

3. Розвиток і розквіт гувернерства в Європі у ХІХ ст. 1 

4. Розвиток гувернерства у ХХ – поч. ХХІ ст. 1 

5. Модульна контрольна №1. 1 

6. Перше знайомство гувернера з сім’єю. 1 

7. Особливості соціально-педагогічної роботи гувернера в 

сім’ї. 
1 

8. Технології роботи соціального гувернера з дітьми різних 

вікових груп. 
1 

9. Методика підготовки дитини до школи в домашніх умовах. 1 

10. Модульна контрольна № 2. 1 

 Разом за  IVсеместр 10 

 

Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1. Виникнення і розвиток гувернерства від найдавніших 

часів існування людства до епохи середньовіччя. 

4 

2. Гувернерство в епоху Середньовіччя та Відродження 4 

3. Педагогіка «нового часу». Поява терміну «гувернер» 

(Франція, Мішель Монтень XVI ст.) 

4 

4. «Материнська школа» Я. А. Коменського. «Думки про 4 



виховання» Джона Локка. 

5. Гувернерство в епоху Просвітництва. Природне 

виховання Ж.-Ж. Руссо. Система виховання Йоганна 

Базедова. Основні напрями педагогіки у ХХ ст. 

4 

6. Роль сім’ї в соціалізації дитини. Стилі сімейного 

виховання. 

4 

7. Права та обов’язки гувернера в сім’ї. 4 

8. Комунікативно і професійно значущі якості гувернера. 4 

9. Психолого-педагогічні основи роботи гувернера. 

Характеристика вікових періодів 

4 

10. Особливості виховання дітей із відхиленням у поведінці. 

Проблеми виховання обдарованих дітей.  

4 

 Разом за IV семестр 40 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Підходи світової науки до виникнення гувернерства як системи 

формування особистості. 

2. Гувернерське виховання в країнах Стародавнього Сходу. 

3. Система гувернерського виховання в Стародавній Греції. 

5. Індивідуалістичні підходи до виховання в Стародавньому Римі. 

6. Домашнє навчання і виховання в Київській Русі. 

7. Педагогічна система Середньовіччя. 

8. Індивідуалістична педагогіка епохи Відродження та Реформації. 

9. Основні педагогічні течії середини XVI ст. 

10. Система домашнього виховання де Ламотта де Фенелона. 

11. М.Монтень про систему домашнього виховання. Аналіз твору 

«Досвіди». 

12. Погляди Ж.Ж. Руссо на індивідуальне виховання. Аналіз твору («Еміль, або Про 

виховання»). 

13. Дидактична система І. Базедова. Аналіз творів «Методика для батьків, матерів 

сімейств і народів», «Початкова праця». 

14. Особливості індивідуального виховання в Україні в епоху Відродження. 

15. Й.Г. Песталоцці про домашнє виховання. Аналіз творів «Листи вчителю 

Петерсену», «Лінград і Гертруда». 

16. Й. Гербарт про індивідуалізацію навчально-виховного процесу. Аналіз твору 

«Загальна педагогіка, виведена з цілей виховання». 

17. Ф. Фребель про мету виховання. 

18. А. Дістерверг про індивідуальний підхід у вихованні. 

19. Система виховання Г. Спенсера. 

20. Розвиток гувернерства в Україні (кінець ХУІІІ-1917 р.). 

21. Наукові напрямки у зарубіжній реформаторській педагогіці кінця XIX-поч. XX 

ст. 

22. Дж. Локк про переваги індивідуального виховання перед суспільним у творі 

«Думки про виховання». 

23. Характеристика нормативних документів, що регулюють соціальний захист прав 

дитини і дитинства в Україні. 



24. Конвенція ООН про права дитини. 

25. Роль тестування в загальному процесі вивчення педагогом особистостідитини. 

26. Права та обов'язки гувернера всім'ї. 

27. Основні методи та прийоми соціально-педагогічної роботи гувернера в сім'ї. 

28. Методика проведення тестування з різними віковими групам. 

29. Методика підготовки дитини до школи та надання допомоги у приготуванні 

домашніх завдань. 

30. Специфіка індивідуальної роботи гувернера з дітьми дошкільного віку,шкільного 

віку, з підлітками. 

31. Організація дозвілля дітей у сім'ї. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції, дискусії, бесіди з тем, виступи, робота в Інтернеті, наочні, 

словесні, практичні, інтерактивні методи (метод проектів), кейси. 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Тестування, усна відповідь, презентації, підсумкова контрольна робота, 

модульна контрольна робота, залік.                                                                                       

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль знань здобувачів відбувається  під час проведення 

семінарських занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж 

семестру. Семестр закінчується здачею заліку з навчальної дисципліни. 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі 

накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх 

видів згідно зі шкалою оцінювання. 

Оцінювання знань здобувачів здійснюється впродовж семестру за 100-

бальною шкалою за такими видами робіт:  

модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні 

контрольні роботи. Здобувач за одну роботу може отримати максимально 20 

балів  (20х2=40); 

семінарські заняття.  За виконання семінарських занять здобувач може 

впродовж семестру отримати 60 балів. Програмою передбачено 10 

семінарських занять (4 теми по 10 балів, 4 теми по 5 балів). 

Очікується, що письмові роботи здобувачів будуть їх  оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність 

суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі здобувача є підставою для незарахування викладачем, 

незалежно від масштабу плагіату, обману. 

Література. Уся література, яку здобувачі не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі 



третім особам.  Здобувач заохочується до використання також й іншої 

літератури, якої немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у
м

а
 

Модуль 1. Модуль 2. 

Т1 Т2 Т3 Т4 МКР Т5 Т6 Т7 Т8 МКР 
100 

10 10 5 5 20 10 10 5 5 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

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 

21-50 FХ Незадовільно  Незадовільно  Не зараховано 

0-20 F Незадовільно  Незадовільно  Не зараховано 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Опорні конспекти лекцій, електронні презентації, комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни ( плани семінарських занять, виконання 

завдань самостійної роботи, перелік літератури). 

 
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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Допоміжна 
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«Соціальна педагогіка». Київ : ДАК ККіМ, 2010. 242 с. 

3. Сарапулова  Є.  Психолого-педагогічні  основи  навчально-виховної 
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