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Денисюк Олена Миколаївна 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Педагогіка сімейного виховання» 

ІVкурс 

Спеціальність «Соціальна педагогіка» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: правильність відповіді на питання, чіткість, повнота та 

розгорнутість відповіді, врахування вітчизняного та світового досвіду 

педагогіки сімейного виховання; означення основних технологій, методів 

сімейного виховання, уміння аналізувати життєві ситуації з подальшим 

визначенням варіантів поведінки батьків і дітей; створювати стратегії 

виховного впливу, які визначаються потребами родини та громади. 

1. Розкрийте основні тенденції розвитку сучасної сім’ї. 

2. Проаналізуйте види  батьківського авторитету. 

3. Розкрийте динаміку життєвого циклу сім’ї. 

4. Розробіть пам’ятку для батьків «Як виховувати відповідальність». 

5. Розкрийте роль сім’ї у формуванні особистості дитини.  

6. Визначте особливості стилів сімейного виховання.  

7. Розкрийте роль батька у вихованні дітей. 

8. Розробіть пам’ятку для батьків, які виховують дітей раннього віку, щодо 

організації безпечного середовища. 

9. Розкрийте статеві особливості розвитку дітей та їх урахування у 

сімейному вихованні. 

10. Проаналізуйте типи матерів та їх вплив на формування дитини. 

11. Розкрийте техніки дисциплінування дитини.  

12. Визначте шляхи активізації виховної діяльності батьків. 

13. Запропонуйте систему заходів, які б полегшили адаптацію дитини до 

умов дитячого закладу. 

14. Наведіть приклади педагогічних ситуацій взаємодії з батьками, де була 

б використана форма «Я-повідомлень». 

15. Обґрунтуйте зв’язок перинатальної педагогіки з традиціями і звичаями 

родильної педагогіки. 

16. Обґрунтуйте необхідність дисциплінування дитини у сім’ї. 

17. Обґрунтуйте необхідність урахування віку дитини при виборі техніки 

дисциплінування. 



18. Обґрунтуйте роль сім’ї у формуванні особистості дитини.  

19. Обґрунтуйте, чи існує, на вашу думку, провідна функція сім’ї? 

20. Організація безпечного середовища в умовах сім’ї. 

21. Охарактеризуйте основні типи сімей.  

22. Охарактеризуйте психологічні проблеми кожної фази циклу сімейного 

життя. 

23. Охарактеризуйте специфіку спілкування в сім’ї. 

24. Поясність педагогічну суть приказок: «Діти повторюють нас», «Який 

вихователь, такі і діти», «Сліпа любов губить дитину». 

25. Проаналізуйте вікові особливості розвитку дитини як фактор небезпеки 

виникнення конфліктів в сім’ї. 

26. Проаналізуйте вплив дідусів та бабусь на виховання дитини. 

27. Проаналізуйте завдання та методи сімейної педагогіки. 

28. Проаналізуйте методи підтримки дисципліни у сім’ї. 

29. Проаналізуйте можливі причини неадекватного ставлення батьків до 

дитини. 

30. Проаналізуйте особливості дитячо-батьківських стосунків у 

дошкільному віці. 

31. Проаналізуйте особливості дитячо-батьківських стосунків у 

підлітковому віці. 

32. Проаналізуйте особливості дитячо-батьківських стосунків у юнацькому 

віці. 

33. Проаналізуйте особливості материнської і батьківської любові. 

34. Проаналізуйте позитивні і негативні сторони таких виховних прийомів 

батьків, як похвала, довіра, виховання самостійності і віри у себе, 

вимоги, застереження від поганого впливу. 

35. Проаналізуйте принципи побудови ефективної комунікації у дитячо-

батьківських стосунках. 

36. Розкрийте види  батьківського авторитету. 

37. Розкрийте види жорстокості до дитини в сім’ї та шляхи попередження. 

38. Розкрийте основні проблеми взаємин батьків та їх вплив на виховання 

дітей. 

39. Розкрийте основні специфічні ознаки сімейного виховання, його 

відмінність від суспільного. 

40. Розкрийте основні тенденції розвитку сучасної сім’ї. 

41. Розкрийте основні функції сім’ї. 

42. Розкрийте особливості статевого виховання в сім’ї. 

43. Розкрийте погляди на сімейне виховання одного з зарубіжних педагогів 

(на вибір). 

44. Розкрийте погляди на сімейне виховання одного з вітчизняних педагогів 

(на вибір). 

45. Розкрийте роль сім’ї у економічному вихованні дитини 



 

 


