
 
 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

Педагогіка сімейного виховання 

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна/заочна 
Освітньо-професійний ступінь: молодший бакалавр, бакалавр 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта 

Освітня програма: Спеціальна освіта (Логопедія) 

Рік навчання: 2 Семестр: 3-4 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: 28- лекцій; 20- семінарських; 72 - самостійна 

робота); 4 (120 год.: 6- лекції; 6- семінарських; 108 - самостійна робота); 4 (120 год.: 6 - 

лекції; 6 - семінарські/ практичні/лабораторні/індивідуальні; 108- самостійна робота) 

Мова викладання: українська 

                   

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Холостенко Юлія Володимирівна 
Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки і спеціальної освіти 

Кафедра: кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти 

Робочій e-mail: kholostenkoy@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 14.40-16.00 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Дисципліна «Педагогіка сімейного виховання» є вибірковою дисципліною 

підготовки здобувачів вищої освітнього ступеня «Молодший бакалавр» зі спеціальності 

012 Дошкільна освіта освітньої програми «Дошкільна освіта» та спрямована на розкриття 

теоретичних основ формування особистості дитини в сім'ї, ознайомлення з 

конструктивними методиками розвитку в контексті типології сучасної сім'ї як 

соціальної інституції зорієнтований на забезпечення студентів знаннями 

про специфіку сімейного виховання;  роль батьків  та інших членів родини у 

формуванні особистості  дитини;  особливості  статевої  ідентифікації хлопчиків  i  

дівчаток та врахування цього фактора у сімейному вихованні; методи педагогічного 

впливу батьків i доцільність їх використання. 

Проблематика курсу також пов’язана з дисциплінами «Педагогіка», «Дитяча 

психологія», «Дошкільна педагогіка», «Спеціальна педагогіка». 

 

4. Результати навчання 

1. Знання: знати домінанти сімейної виховної системи; історичні аспекти виникнення інституту сім'ї; 

принципи шкільної освіти; типологію і моделі сучасного родинного виховання; сутність 

партнерської взаємодії; параметри сучасної сім'ї; новітні технології співпраці з родиною; виховний 

потенціал родини; причини виникнення конфліктів у родині; складові розвивально-виховного 

середовища школи і сім’ї базові характеристики зрілості особистості дитини. 

 

 

2. Уміння: вміти розпізнавати виховний потенціал сучасної родини; визначати педагогічний сенс 

взаємодії школи із родиною; застосовувати принципи особистісно-орієнтованої педагогіки; 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 



встановлювати із родиною партнерські стосунки; обирати конструктивні методики співпраці з 

родиною задля виховання «душі і серця» дошкільнят; творчо застосовувати передовий досвід 

розвитку рухової активності дитини, збагачення її емоційного інтелекту; розвивати дитячу творчість 

– джерело інтелектуально-вольового розвитку дитини; встановлювати партнерські відносини з 

родиною вихованців. 

 

 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1 Педагогіка сімейного виховання як наука 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

1. Основні проблеми сім’ї: вивчення 

типів соціальних відносин в сім’ї.  

2. Історія розвитку української   сім’ї. 

3. Основні завдання сімейного 

виховання. 

4. Методи, форми та засоби родинного 

виховання . 

 

1. Піроженко Т.О., Хартман О.Ю. 

Виховуємо дитину, зростаємо як 

батьки: Навч.-метод.пос. – Тернопіль, 

2014. – 168 с. 

2. Сімейний кодекс України 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index. 

Дошкільне та сімейне виховання: теорія, 

методика, практика. Матеріали науково-

практичної конференції – Одеса, 2016. – 259 с. 

3. Конвенція ООН про права

 дитини // 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_

021 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Ознайомтись із законодавчими 

матеріалами про шлюб, сім’ю, права та 

обов’язки батьків щодо виховання дітей 

в Україні. 

 

 

 

Тема № 2. Поняття про сім’ю як малу соціальну групу 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

1. Визначення сім’ї. Поняття про сім’ю 

як малу соціальну групу, первинний 

контактний колектив і підсистему 

суспільства.  

2. Основні ознаки сім’ї: шлюбні, між 

поколінні, кровні.  

3. Сім’я та шлюб. Визначення понять. 

Загальне та відмінне в поняттях 

«сім’я» та «шлюб». 

 

 

1. Гавриш   Н.В.   та   ін.   Розумне   

виховання сучасних  дошкільнят – К: 

«Слово», 2015.- 176 с. 

2. Гуманістичне виховання дітей 

дошкільного віку в контексті 

інноваційної педагогічної 

діяльності: монографія/За 

науковою ред. Поніманської Т., І. 

Дічківської. – Рівне, 2012. – 2008 

с. 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка 

родинного виховання: навч. посіб. / 

А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. 

– К.: Знання, 2006.- 324 с.  

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021


4. Маценко Л.М. Педагогіка 

сімейного виховання : навч. посіб. 

/ Л.М. Маценко. – вид. 2-ге, доп., 

перероб. – К.: НАККІім, 2011. – 

293 с.  

 

 

1. Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь: «Історична 

еволюція ставлення до дитини». 

 

  

 

 

Тема № 3. Педагогічна система підвищення педагогічної культури батьків. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

1. Виховний потенціал родини. 

2. Характеристика стилів сімейного 

виховання.  

3. Структурні компоненти педагогічної  

культури батьків. 

4. Вимоги у вихованні до дитини 

дошкільного виховання. Авторитет 

батьків та його види (навести 

декілька класифікацій). 

5. Виховання дошкільника як 

майбутнього сім’янина. 

 

1. Нельсен Дж. Воспитание без 

наказания : 1001 решение 

проблем воспитания. Дж. 

Нельсен, Л.Лот, С. Глен. – 

Мн.:ИнтерДайджест, 1997. – 

384 с. (бібліотека Інституту). 

2. Радчук Г.К. Сімейне 

виховання. Освітній тренінг 

для  батьків: навчально-

методичний посібник / Г.К. 

Радчук, Тіунова О.В.  – 

Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2008. – 120 с. 

(бібліотека кафедри педагогіки 

і психології). 

3. Фіцула М.М. Педагогіка : 

навчальний посібник для 

студентів вищих педагогічних 

закладів освіти / М.М. Фіцула. 

– К. : Академія,2000. – 544 с. 

 

1. Завдання для самостійної 

роботи: Підготовка презентації 
(10-12 слайдів, термін 

виконання: не пізніше ніж за 
тиждень до завершення 

теоретичного навчання) «Роль 

ДНЗ у підвищенні педагогічної 
культури батьків. 

Різноманітність форм і методів 
підвищення педагогічної 

культури» 
 

 

Тема № 4. Особливості спілкування дорослих з дітьми в сім’ ї. 

 

 



Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

1. Особливості спілкування дорослих з 

дітьми в сім’ї. Причини конфліктів 

батьків і дітей. Профілактика виникнення 

конфліктів. 

2. Психолого-педагогічна сутність 

неповної сім'ї: 

 а) осиротіла сім'я, її виховний 

потенціал; 

 б) особливості виховання дитини у 

позашлюбній сім'ї; 

 в) специфіка виховних проблем у 

розлучений сім'ї на різних стадіях її    

існування. 

3. Прийомна сім'я, її типи, 

характеристика та виховні можливості. 

 

1. .Алєксєєнко Т. Ф. Молода сім’я: умови 

виховання дитини : наук.-метод. посіб. 

/ Т. Ф. Алєксєєнко; АПН України 

Інститут проблем виховання. – К. : ЗАТ 

“ЭКСИМСЕРВИС”. – 2004. – 96 с.  

2. Андреева Т. В. Психология 

современной семьи : монография / 

Андреева Т. В. – СПб. : Речь, 2005. – 

436 с.  

3. Артемова Л. Соціалізація дитини в 

родині // Дошкільне виховання. – 2004. 

– № 3. – С. 3–5. 

4. КонвенціяООНпроправадитини // 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_

021 

 

1. Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати презентації за темами: 
«Статеві особливості розвитку дітей та 

їх урахування у сімейному вихованні». 

2. «Специфіка виховання в багатодітній 
та неповній родині». 

 

 

 

Тема № 5. Родина в системі соціальних інститутів . 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

1. Родина та інші виховні інститути.  

2. Особливості співпраці з деякими 

типами сімей (неповні, прийомні, 

проблемні та сім'ї які опинились в 

складних життєвих обставинах).  

3. Роль родини при підготовці дитини до 

ДНЗ. 

 4. Педагогічна взаємодія родини та ДНЗ. 

1.Закон України «Про охорону дитинства» 

//http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 

2.Закон України «Про 

 дошкільну освіту»// 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 

 

 
 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14


 

Тема № 6. Психолого-педагогічна характеристика різних типів сімей: 

благополучної та неблагополучної. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

 

1. Характеристика благополучної та 

неблагополучної сім’ї . 

2. Порушення виховної функції сім’ї – 

головний чинник дитячого 

неблагополуччя. 

3. Сутність та види насильства в сім’ї. 

4. Шляхи вдосконалення профілактичної 

та корекційної роботи щодо сімейного 

насильства над дітьми. 

1.  

  

1. Піроженко Т. Особистість дошкільника: Перспективи розвитку. Тернопіль, 2010. – 136 с. 

2. Піроженко Т.О., Хартман 

О.Ю. Виховуємо дитину, 

зростаємо як батьки: Навч.-

метод.пос. – Тернопіль, 2014. 

– 168 с. 

 

2. Завдання для самостійної роботи: 

1. Зміст роботи з батьками щодо 

попередження та подолання 

насильства над дітьми. 

 

 

http://adminpravo.com.ua/index.php/2010-04-13-14-05-13/113-2010-08-31-11-40-41/1500-11------.html


 

 

  

6 Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущення заняття 0 балів.  

Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, 

йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться у формі письмової роботи (на платформі 

Google Classroom.)  

 

Зразок модульної контрольної роботи 

1. Розкрити поняття «педагогічний такт» у співпраці з родинами. 

2. Розкрити сутність основних понять: педагогічна культура, компоненти педагогічної культури, 

психологічна і педагогічна компетентність, педагогічна рефлексія, педагогічна емпатія. 

Форма підсумкового контролю: залік 

8.Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів 

(поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на практичних заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100- бальну 
шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів 

(проміжний контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи 



Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під 

час поточного контролю оцінюються відповіді студента на практичних заняттях та 

результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів 

в умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja pro- 

porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

на практичних заняттях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 

 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

 

 

 

4 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при 
цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 
 
 
 
 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки 

неточності та пом    

2бали 
 
 
 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі 

питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних 

питань і практичних завдань 

    

1балл Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

    

0 балів Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань 

    

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja


 

 


