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      Вступ 
   
 Навчальна аудиторна робота з курсу «Педагогіка сімейного виховання»  
розрахована на 56 аудиторних годин, з яких 28 – передбачено на лекційні 
заняття 28 – практично-семінарські.        
 Метою вивчення курсу «Педагогіка сімейного виховання» є 
формування у студентів системного  уявлення про сім’ю як середовище 
розвитку і виховання; формування професійних вмінь педагога 
використовувати знання педагогіки сім’ї для аналізу її виховної функції та 
планування і організації педагогічної взаємодії вихователя дошкільного 
закладу і сім’ї спрямованої на різнобічний розвиток дитини дошкільного 
віку. 
 Особливості аудиторної та самостійної роботи з вивчення курсу 
зокрема визначаються тим, що сфера людської діяльності  сімейне 
виховання, яка є об’єктом наукового аналізу на заняттях є безпосередньо 
знайомою студенту із власного досвіду життєдіяльності та опосередковано як 
результат взаємодії із оточуючим соціальним середовищем, осмислення 
репрезентативної  інформації з науково-популярних, публіцистичних джерел 
та мас медіа. Тому у зміст запропонованих студенту індивідуальних робіт 
включено завдання для рефлексивного аналізу наявного у студента досвіду, а 
також спостереження за самостійно обраними моделями та зразками. 

Завдання курсу полягає у  оволодінні студентами досвідом: 
– оперування знаннями про педагогіку сім’ї та її роль  у розвитку і вихованні 
дитини дошкільного віку, основні психолого-педагогічні  засади сімейного 
виховання; 
– спостереження, аналізу, оцінювання та інтерпретування інформації про 
різні аспекти і сторони сімейного виховання дітей; 
– планування та застосовування шляхів і форм організації взаємодії 
сімейного виховного середовища дитини із шкільним середовищем її 
розвитку – професійним педагогічним та дитячим. 

У результаті вивчення курсу “Педагогіка сімейного виховання” студент 
повинен  

знати :  
– зміст понять «сімейна педагогіка», «сімейне виховання», «сім’я  як 
соціальна інституція виховання», «сім’я як основна первинна соціальна 
група»;  
– функції сім’ї як соціальної інституції, типології структурні характеристики 
та тенденції сучасного розвитку; 
– завдання і цілі вихователя дошкільного закладу в контексті роботи з  
дитиною та як її представником;  
– сучасні теорії розвитку,  співвідношення генетичного та контексту 
розвитку, механізми статевої соціалізації та підготовки до сім’ї; 



–   фактори сприятливі і несприятливі для розвитку сім’ї як первинної групи і 
середовища для соціалізації дитини;  
– можливості і правовий простір реагування вихователя дошкільного закладу 
на порушення прав дитини, обов’язки вихователя дошкільного закладу під 
час безпосередньої роботи з батьками; 
–  особливості взаємодії дошкільного закладу і сім’ї, що має дитину 
дошкільного віку; 
вміти :  
– застосовувати знання про особливості сімейного виховання до аналізу 
її практики  через призму діяльності вихователя дошкільного закладу;  
– проводити аналіз і діагностувати рівень функціонування сім’ї як 
виховної інституції, профілактичної роботи з проблемами сімейного 
виховання і соціалізації,   
– надавати допомогу  родині у розробці і осмисленні  завдань форм та 
методів сімейного виховання. 
– зіставляти концепції сімейної педагогіки і аналізувати їх власне 
бачення; 
– характеризувати методи та форми взаємодії вихователя дошкільного 
закладу з сім’єю, врахування особливостей сімейного виховання; 
– аналізувати проблеми любові і шлюбу, молодої сім’ї, розлучень і 
конфліктів у контексті виховання дітей; 
– використовувати  знання про роль сім’ї у розвитку психічних, 
соціальних та моральних якостей дитини для проектування взаємодії 
вихователя дошкільного закладу із сім’єю; 
– використовувати знання про стратегії розвитку сімейного середовища, 
життєвий цикл сім’ї у контексті  її виховної функції    
– аналізувати власний досвід, пріоритети і стереотипи сімейного 
виховання на предмет його осмислення і подальшого розвитку. 
 
 
  

ТЕМИ, ПЛАН І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
Семінарське заняття № 1. Функції та типологія  сучасної сім’ї  (4 години) 

Питання винесені на обговорення 
1. Функції сім’ї: матеріально-економічна, житлово-побутова, репродуктивна, 
комунікативна, психологічного захисту, виховна, рекреативна.  
2.Функція психологічного захисту у сучасній сім’ї в залежності від 
соціального статусу.  
3. Типи сімей залежно від виконуваних ними функцій.  
4. Особливості сучасної сім’ї. 
  
Форма проведення:  семінар  – 2 год; групова робота – 2 год. 



Проблема для обговорення у формі роботи у групах змінного складу, 
метод «Ажурна пилка» , робочі групи утворюють 4 студенти:  

1. Етап. Індивідуальні завдання  
Завдання А. Визначте особливості функцій і параметри, характерні для 
сімей покоління ваших батьків; 
Завдання Б. Визначте особливості функцій і параметри, характерні для 
сімей покоління ваших прабатьків. 
Завдання В. Користуючись інформацією  отриманою у соціальній взаємодії, 
спілкуванню у соціальних мережах тощо, визначте, особливості функцій і 
параметри, характерні для сучасних сімей, утворених молодими людьми 
віком 20 -25+ років  
Завдання Г. Користуючись інформацією з переглянутих вами фільмів та 
серіалів, соціальних мереж тощо, визначте, особливості функцій і 
параметри, характерні для сучасних сімей країн Євросоюзу, утворених 
молодими людьми віком  25+ років. 

2. Етап групова робота за темами у групах А, Б,В,Г.  
3. Етап. Повернення студентів у первинні групи. Доповідь кожного 

студента з свого питання у групі. 
4. Етап групова робота у первинних групах. Завдання «Як виконуються і 

видозмінюються функції сім’ї в залежності від: 
А) існування і взаємодії сім’ї з широким соціальним середовищем; 
Б) специфіки конкретної сім’ї відповідно до основних її типів» 

5. Презентація результатів роботи групи. 
 
Література: основна 2,4,7; додаткова 1,2,9,10,13,14. 
 
   

Семінарське заняття № 2. Сім’я – основний соціальний інститут 
виховання особистості (4 години) 
Питання винесені на обговорення 

1. Поняття про сім’ю як малу соціальну групу. Характеристика сім’ї як 
групи, особливості її структури.  
2. Механізми стабілізації і розвитку, традиції як фактор розвитку. Специфіка 
процесів групотворення у сім’ї. 
3. Сім’я як самодостатня соціальна група – особливості її діалогу і  взаємодії 
із зовнішнім середовищем.  
Форма проведення:  семінар – 2 год; групова робота – 2 год. 
Методи: дискусія, обговорення доповідей, групова робота над проектом. 
 
Тема для проекту для групової роботи на семінарському занятті : 
«Традиції сімей і традиції дошкільного закладу – простір для взаємодії» 
 Хід роботи. 
Викладач коротко характеризує мету проекту – розробити річний план 
заходів роботи дитячого садка завдання яких налагодити взаємодію закладу з 



батьками спрямовану на основні завдання виховання та розвитку вихованців 
відповідно до теми проекту. 
Студенти об’єднуються у групи по 4  розробляють проект і презентують його 
у кінці заняття. 
 
Література: основна 2,3,5,7; додаткова 2,4,9,10,13,14. 
 

Семінарське заняття № 3. Психолого-педагогічний простір сім’ї і 
дошкільний заклад.  

Питання винесені на обговорення 
1. Вплив сім’ї на розвиток дитини та взаємодія вихователів з батьками у 
цьому напрямі. 
2. Особливості спілкування  і розвитку дітей дошкільного віку за критерієм 
статі. Гендерні ролі і стереотипи. 
3. Врахування досвіду сім’ї при формуванні у дитини досвіду позитивних 
міжособистісних стосунків у групі.   
Методи: дискусія, індивідуальна робота, дискусія. 
Форма проведення:  семінар – 2 год; групова робота – 2 год. 
Тема для індивідуальної роботи та дискусії:  основні помилки  у діяльності 
вихователя дитячого садка у контексті необхідності врахування специфіки 
розвитку дитини дошкільного віку, її поведінки у дитсадку, що випливають з 
особливостей її виховання у сім’ї. 
Хід роботи. 
Викладач коротко характеризує мету індивідуального завдання.  
Кожен студент має придумати назви і коротко охарактеризувати типи 
поведінки дітей у групі протягом періоду адаптації, до закінчення першого 
року перебування у дошкільному закладі. Для визначення типів найкраще 
скористатися аналогіями – рослинними, тваринними , мультиплікаційними і 
т. д.  
У кінці заняття відбувається дискусія, що відповідає названій темі. 
 
Література: основна 1,5,8; додаткова 2,3,5,6,11,12. 
 
 

Семінарське заняття №4 Підсистема сиблінги та її роль у розвитку і 
вихованні 

Питання винесені на обговорення 
1. Підсистема сиблінги (співуродженці) у структурі сім’ї.. 
2. Педагогічні особливості роботи з дітьми залежно від сиблінгової позиції.  
3. Консультативна та профілактична робота з батьками, чия поведінка 
жорстко детермінує соціальну позицію дитини у сім’ї. 
Методи: доповіді, індивідуальна розповідь, робота із систематизації 
інформації у групах, дискусія. 
Форма проведення:  семінар – 2 год; групова робота – 2 год. 
 



Тема для індивідуальної роботи та дискусії – Прогнозовані особливості 
поведінки дитини у групі з урахуванням її позиції у сім’ї  та ті, що виникають 
унаслідок появи в сім’ї сиблінга. 
Хід роботи. 
 Викладач коротко характеризує мету індивідуального завдання. 
Студенти об’єднуються у три великі групи. 
Студенти готують  індивідуальну розповідь, якими обмінюються у групі 
«Старші сиблінги – ті, яких я знаю…. молодші сиблінги….» 
Завдання для  групи – систематизувати індивідуальні розповіді  у вигляді 
повідомлення. «Чим  відрізняється поведінка молодшого і старшого сиблінга 
і як це враховувати вихователеві» . 
Від імені своїх груп 3  студенти обговорюють тему для дискусії. 
  
Література: основна  1, 2,5,8; додаткова 1,2,3,4,7,8. 
 

Семінарське заняття № 5. Сутність і технології сімейного виховання  
(4 години) 

Питання винесені на обговорення 
1.Технології виховання як соціального регулювання поведінки і діяльності:.  
2. Технології виховання як соціального розвитку шляхом когнітивної 
інтерпретації: 
3. Технології гуманістичного  виховання, як створення умов для розвитку. 
Методи: обговорення доповідей, робота у групах змінного складу та 
індивідуальна робота 
Форма проведення:  семінар – 2 год; групова робота – 2 год. 
 
Проблема для обговорення у формі роботи у групах змінного складу, 
первинні групи утворюють 3 студенти: «Особливості адаптації дитини у 
групі та її розвиток з урахуванням технології її сімейного виховання». 

1. Етап. Групова робота 
1. Студенти об’єднуються у малі групи та узагальнюють, чим відрізняється 

поведінка та адаптація дітей, які отримали виховання  відповідно до трьох 
технологій ( один студент – одна технологія).  

2. Утворюються три нові великі групи на технологію, по одному 
представнику  від первинної групи – обговорюють і узгоджують рішення 
групи. 

3. Студенти повертаються у первинну групу з результатами ознайомлюють 
групу. 
2. Етап   – індивідуальна робота – «Технологія виховання у моїй сімї».  
Література: 1, 2,4,6,8; додаткова 1,5,6,4,7,8.,10 
 
Семінарське заняття № 6.  Зміст, форми і методи  сімейного  виховання з 

дитиною дошкільного віку. 
  Питання винесені на обговорення 



1. Методи формування свідомості і розвиток когнітивного досвіду у 
соціальному просторі сім’ї 
2. Методи формування  вмінь, навиків і досвіду діяльності, спілкування та 
самопізнання;  
3. Методи формування навиків самоконтролю  і стимулювання поведінки та 
діяльності.  
Методи: обговорення усних доповідей, «мозковий штурм» 
Форма проведення:  семінар – 2 год; групова робота – 2 год. 
Питання для «мозкового штурму» Які традиції, практика, методи, форми і 
засоби сімейного виховання у історико-культурному вимірі українців мають 
найбільший потенціал для подальшого розвитку.  
Форма виконання індивідуальної роботи після систематизації ідей – есе 
«Тиждень мого життя у молодій сім’ї з двома дітьми у якості консультанта 
«Няню викликали?»». 
Література: 1, 2,4,6,8; додаткова 1,5,6,4,7,8.,10,12 
 
Семінарське заняття № 7. Педагогічна взаємодія у соціальному просторі 

сім’ї. Порушення взаємодії. Взаємодія школи і сім’ї (4 години) 
Питання винесені на обговорення 

Заняття 1.  
1. Порівняльний аналіз рівнів і стилів батьківського виховання. Позитиви  
і негативи стилів.  
2. Порушення взаємодії у сімейному середовищі. Основні напрями 
порушення виховання  у сім’ї.  
3. Форми методи роботи вчителя із батьками. 
Методи: обговорення питань семінару, ділова гра. 
Форма проведення:    семінар – 2 год; групова робота – 2 год. 
Групова робота: ділова гра (ситуативна, або симуляційна) на тему 
«Батьківські збори» 
Навчальне завдання: моделювання та аналіз ситуацій педагогічної 
конструктивної  та деструктивної моделей  взаємодії дитини, сім’ї, 
вихователя, виховного закладу. 
Література: 1, 2,4,5,8; додаткова 1,2,3,4,6,7,8 
     
      Заняття 2 
Захист індивідуальних проектів з проблем 
Взаємодія школи і сім’ї у організаційно-педагогічній діяльності 
вихователя дошкільного закладу   
                              

Партнерство дошкільного закладу і сім’ї. Взаємодія дошкільного 
закладу і сім’ї у організаційно-педагогічній діяльності в вихователя 
дошкільного закладу. Робота із батьками як складова професійної діяльності 
вихователя дошкільного закладу. Форми методи роботи вихователя із 
батьками. Планування роботи з урахуванням віку дітей та індивідуальних 
особливостей  дитини і її родини.  



 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне оцінювання та самостійна робота МК 
 

Т1 (4 
год) 

Т2 
  

Т3 
   

Т4 Т5 Т6 Т7 Проект  
   

50 

6 6 6 6 6 6 6 8  
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