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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення освітнього компонента є: сформувати у студентів наукові поняття про 

теорію і методику виховання, її цілі та завдання; допомогти їм в оволодінні основними теоретичними знаннями 

та практичними вміннями щодо виховання особистості в сім’ї та навчити їх застосовувати ці знання і вміння в 

майбутній професійній діяльності. Завданнями дисципліни є: ознайомити студентів з теорією сімейного 

виховання та показати її важливе місце і роль у педагогічній науці; озброїти майбутніх педагогів професійного 

навчання методиками вивчення та виховання особистості дитини. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

3 семестр 

Модуль 1. Сім’я – основний фактор формування особистості. 

Тема 1. Сім’я – 

основний 

інститут 

виховання 

особистості. 

 

2/4 

Розуміти сімейну 

педагогіку як 

частину 

педагогіки. Знати 

проблеми 

сучасності, 

пов’язані з 

родиною та 

сімейним 

вихованням. Знати 

визначення сім’ї, 

поняття про сім’ю 

як малу соціальну 

групу. Вміти 

аналізувати 

особливості та 

перспективи 

розвитку сучасної 

родини. 

Опрацювання 

першоджерел. 

Здача 

практичної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

Написання 

доповідей,  

тестів, 

підготовка 

презентацій. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

 

23 б. 



Тема 2. Функції 

сучасної сім’ї. 

2/4 Знати поняття 

«Функції сім»ї». 

Вміти аналізувати 

такі функції: 

матеріально-

економічна, 

житлово-побутова, 

репродуктивна, 

комунікативна, 

виховна, 

рекреативна, 

функція 

психологічного 

захисту. 

Опрацювання 

першоджерел. 

Здача 

практичної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

Написання 

доповідей,  

тестів, 

підготовка 

презентацій. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

23 б. 

Тема 3. 

Типологія 

сімей. 

2/4 Розрізняти типи 

родин залежно від 

виконуваних ними 

функцій. Знати 

типології сім’ї на 

основі 

особливостей 

спілкування і 

міжособистісних 

стосунків. Вміти 

застосовувати 

типологію родин 

на основі аналізу 

наслідків впливу 

на формування 

соціальних 

навичок дитини. 

Опрацювання 

першоджерел. 

Здача 

практичної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

Написання 

доповідей,  

тестів, 

підготовка 

презентацій. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

 

24 б. 

Модуль 2. Методика сімейного виховання. 

Тема 4. Робота 

педагога з 

молодими 

сім’ями. 

 

2/4 Знати систему 

роботи педагога з 

молодою родиною. 

Вміти 

застосовувати 

форми роботи 

педагога з сім’ями. 

Розуміти функції 

педагога в роботі з 

родиною. 

Опрацювання 

першоджерел. 

Здача 

практичної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

Написання 

доповідей,  

тестів, 

підготовка 

презентацій. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

17 б. 

Тема 5. 

Взаємодія 

2/4 Розуміти аспекти 

сімейного 

Опрацювання 

першоджерел. 

17 б. 



педагога 

професійного 

навчання, 

навчального 

закладу та сім’ї 

у розв’язанні 

проблем 

виховання 

особистості. 

 

виховання у роботі 

педагога як 

куратора 

студентської 

групи. Знати права 

та обов’язки 

батьків або осіб, 

які їх замінюють. 

Вміти 

застосовувати 

методи та форми 

роботи  педагога з 

батьками 

студентів. Вміти 

використовувати 

форми залучення 

батьків до 

виховної роботи. 

Знати умови 

ефективної 

взаємодії педагога 

і батьків. Вміти 

реалізовувати 

напрями роботи з 

педагогічно 

неспроможними, 

пасивними, 

антипедагогічними 

сім’ями та 

родинами, в яких 

батьків поглинула 

бізнесова 

діяльність. 

Здача 

практичної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

Написання 

доповідей,  

тестів, 

підготовка 

презентацій. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

 

Тема 6. 

Методика 

сімейного 

виховання. 

 

1/5 Розуміти вплив 

родини на 

розвиток 

особистості. Знати 

умови 

ефективного 

сімейного 

виховання. 

Аналізувати 

завдання, зміст і 

методику 

виховання 

особистості в 

родині, вміти 

застосовувати на 

практиці. 

 

Опрацювання 

першоджерел. 

Здача 

практичної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

Написання 

доповідей,  

тестів, 

підготовка 

презентацій. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

 

17 б. 

Тема 7. Методи 4/5 Знати поняття 

«метод 

Опрацювання 

першоджерел. 

19 б. 



сімейного 

виховання. 

 

виховання». Вміти 

аналізувати різні 

класифікації 

методів сімейного 

виховання. Вміти 

застосовувати 

методи 

формування 

свідомості 

особистості,  

методи 

формування 

досвіду поведінки, 

методи 

стимулювання 

діяльності і 

поведінки, методи 

самовиховання. 

Вміти зробити 

оптимальний вибір 

і застосувати 

методи сімейного 

виховання. 

Здача 

практичної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

Написання 

доповідей,  

тестів, 

підготовка 

презентацій. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(зокрема в 

elearn). 

 

Всього за семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно Не зараховано 

 


