
 
 
 



 

 



1. Опис навчальної дисципліни «Тренерські студії» 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Змістовий модуль «Тренінг з формування батьківської компетентності» 
Вид дисципліни  обов’язкова  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 
Курс 3 - 
Семестр 6 - 
Обсяг кредитів 2 - 
Обсяг годин, в тому числі: 60 - 

Аудиторні 28 - 
Модульний контроль 4 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 28 - 

Форма семестрового контролю залік - 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою змістового модуля «Тренінг з формування батьківської 
компетентності» є ознайомлення студентів із сучасними поглядами на 
усвідомлене батьківство та формування основ батьківської компетентності. 

Завдання змістового модуля «Тренінг з формування батьківської 
компетентності»:  

– формування знань щодо сімейного виховання, конструктивної 
взаємодії батьків і дітей; 

– підвищення рівня рефлексивності, створення мотивації для подальшого 
саморозвитку; 

– оволодіння вміннями налагодження ефективних, емоційно-позитивних 
взаємин з дітьми, вирішення міжособистісні конфлікти у сім’ї; 

– надання елементарних знань та вмінь проведення тренінгу з 
формування батьківської компетентності. 
 

3. Результати навчання за дисципліною 
   Уміння організовувати просвітницьку роботу з різними віковими 
групами; доцільно обирати тематику, форми та методи роботи 
відповідно до проблем та потреб різних вікових груп.  
 Здатність організовувати спільну діяльність, ініціювати 
командоутворення, сприяти згуртуванню та груповій мотивації, 
фасилітувати процеси прийняття групових рішень. 

 
 



 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Модуль 1. Сутність та значення батьківської компетентності 
Тема 1. Сутність та складові 
батьківської компетентності 

10 - - 6 - - 4 

Тема 2. Правила люблячої взаємодії 
між батьками і дітьми  

10 - - 4 - - 6 

Тема 3. Спілкування у сім’ї. Вплив 
стилів батьківської поведінки на 
дитину 

8 - - 4 - - 4 

Модульний контроль 2  
Разом 30 - - 14 - - 14 

Модуль 2. Особливості вияву батьківської компетентності 
Тема 1. Реакція батьків на 
поведінку дитини: похвала та 
покарання 

10 - - 4 - - 6 

Тема 2. Організація безпечного 
розвивального середовища та 
змістовного дозвілля у сім’ї 

14 - - 8 - - 6 

Тема 3. Проектування форм 
популяризації та впровадження в 
громаді основ батьківської 
компетентності  

4   2   2 

Модульний контроль 2  
Разом 30 - - 14 - - 14 

Усього 60 - - 28 - - 28 
 



Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Розподіл годин між видами робіт 
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Модуль 1. Сутність та значення батьківської компетентності 
Тема 1. Сутність та складові 
батьківської компетентності 

12 - - 2 - - 10 

Тема 2. Правила люблячої взаємодії 
між батьками і дітьми  

12 - - 2 - - 10 

Тема 3. Спілкування у сім’ї. Вплив 
стилів батьківської поведінки на 
дитину 

8 - - - - - 8 

Модульний контроль -  
Разом 32 - - 4 - - 28 

Модуль 2. Особливості вияву батьківської компетентності 
Тема 1. Реакція батьків на 
поведінку дитини: похвала та 
покарання 

10 - - 2 - - 8 

Тема 2. Організація безпечного 
розвивального середовища та 
змістовного дозвілля у сім’ї 

10 - - 2 - - 8 

Тема 3. Проектування форм 
популяризації та впровадження в 
громаді основ батьківської 
компетентності  

8   -   8 

Модульний контроль -  
Разом 28 - - 4 - - 24 

Усього 60 - - 8 - - 52 
 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Сутність та значення батьківської компетентності 
 

Практичне заняття 1, 2, 3. Сутність та складові батьківської 
компетентності (6 год.)  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2 
Додаткові: 1, 2 
 



Практичне заняття 4, 5. Секрети люблячої взаємодії між батьками і 
дітьми (4 год.) 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 3, 4, 5 
Додаткові: 5 
 
Практичне заняття 6, 7. Спілкування у сім’ї. Вплив стилів 

батьківської поведінки на дитину (4 год.) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 3, 4 
Додаткові: 4, 5 

 
Модуль 2. Особливості вияву батьківської компетентності 

 
Практичне заняття 8, 9. Реакція батьків на поведінку дитини: 

похвала та покарання (4 год.) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 4 
Додаткові: 4, 5 

 
Практичне заняття 10, 11, 12, 13. Організація безпечного 

розвивального середовища та змістовного дозвілля у сім’ї (8 год.) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 
 
Практичне заняття 14. Проектування форм популяризації та 

впровадження в громаді основ батьківської компетентності (2 год.) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

денної форми навчання 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 - - - - 
Відвідування семінарських занять 1 - - - - 
Відвідування практичних занять 1 7 7 7 7 



Робота на семінарському занятті 10 - - - - 
Робота на практичному занятті 10 7 70 7 70 
Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист) 10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної роботи 
5 3 15 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 117 - 112 
Максимальна кількість балів: 229 
229:100=2,29. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,29 = загальна 

кількість балів. 
 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Усі завдання виконуються у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного 
файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. Міжрядковий 
інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. та подаються на підсумковому занятті 
відповідного модуля. 

  
Самостійна робота 1. Показники та індикатори батьківської 

компетентності (4 год.) 
Підібрати діагностичний інструментарій, скласти перелік запитань для 

виявлення батьківської компетентності.  
Критерії оцінювання:  
 змістовність структури - 3 бали 
 відповідність темі  та стилю оформлення - 2 бали  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2 
Додаткові: 1, 2 

 
Самостійна робота 2. Секрети зміцнення прив’язаності батьків і 

дітей (6 год.) 
Підібрати і проаналізувати наукові та публіцистичні матеріали щодо 

формування прив’язаності батьків і дітей. Скласти поради для батьків.  
Критерії оцінювання:  
 змістовність структури - 3 бали 
 відповідність темі  та стилю оформлення - 2 бали  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 3, 4, 5 
Додаткові: 5 
 
 



Самостійна робота 3. Вплив асертивної поведінки батьків на 
самооцінку дитини (4 год.) 

Прочитати книгу (Чемпен Г, Кэмпбелл Р. Пять путей у сердцу ребенка. 
СПб.: Библия для всех, 2000. 272 с.) і викласти свої роздуми  в есе.  

Критерії оцінювання:  
 змістовність структури - 3 бали 
 відповідність темі  та стилю оформлення - 2 бали  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 3, 4 
Додаткові: 4, 5 

 
Самостійна робота 4.  Наслідки покарань. Описова і оцінювальна 

похвала (6 год.) 
Створити пам’ятку для батьків про наслідки для дитини покарань. 
Навести по п’ять прикладів описової і оцінювальної похвали дитини. 
Критерії оцінювання:  
 змістовність структури - 3 бали 
 відповідність темі  та стилю оформлення - 2 бали  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 4 
Додаткові: 4, 5 

 
Самостійна робота 5. Мистецтво створення свята для дитини та її 

батьків (8 год.) 
Розробити сценарний план свята у громаді для батьків і дітей. 
Критерії оцінювання:  
 змістовність структури - 3 бали 
 відповідність темі  та стилю оформлення - 2 бали 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 

навчального  матеріалу модуля у письмовому вигляді.  
Студентам пропонуються декілька відкритих запитань на які потрібно 

дати розгорнуту відповідь.  
Критерії оцінювання:  
Виконання завдань – максимум 25 балів. 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 
Формою підсумкового контролю з дисципліни «Тренерські студії». 

Змістового модуля «Тренінг з формування батьківської компетентності» є 
залік. Залік виставляється за результатами набраних балів.  



 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 



 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни  
Разом: 60 год., з них 28 – практичні заняття, самостійна робота – 28 год., модульний контроль - 4 год.  
 

Модулі 1 2 
Назва 

модуля 
Сутність та значення батьківської компетентності Особливості вияву батьківської компетентності 

Кількість балів  117 балів 112 бал 
Теми 

практичних 
занять 

1, 2, 3. Сутність 
та складові 
батьківської 
компетентності 

 

4, 5. Секрети 
люблячої 
взаємодії між 
батьками і дітьми 

 

6, 7. Спілкування у 
сім’ї. Вплив стилів 
батьківської 
поведінки на дитину 

8, 9. Реакція батьків на 
поведінку дитини: 
похвала та покарання 

 

10, 11, 12, 13. 
Організація 
безпечного 
розвивального 
середовища та 
змістовного 
дозвілля у сім’ї 

 

14. Проектування 
форм 
популяризації та 
впровадження в 
громаді основ 
батьківської 
компетентності  

Кількість балів 33 бали 22 бали 22 бали 22 бали 44 бали 11 балів 

Самостійна 
робота 

5 балів 
 

5 балів 
 

5 балів 
 

5 балів 5 балів 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота  2 
(25 балів) 

Підсумковий 
контроль 

ЗАЛІК 
 

 
Розрахунок 

 
229:100=2,29. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,29 = загальна кількість балів. 

 
 



 

 

 
8. Рекомендовані джерела 

 
Основна: 
1. Кравченко Т.В., Трубавіна І.М. Допомога батькам у вихованні дітей : 

метод. реком. для  соц. працівн. К.: Держсоцслужба, 2005. 100 с. 
2. Соціальна робота з вразливими сім’ями з дітьми: у 2-х ч. / 

З.П.Кияниця, Ж.В.Петрочко. К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. 256 с. 
3. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини : 

метод. матер для тренера / За заг. ред. Г.М. Лактіонової. К.  : Наук. світ, 2003. 
107 с. 

4. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток 
дитини : метод. реком. для тренера / Упоряд. І.Братусь та ін. К..: наук світ, 
2004. 86 с. 

5. Чемпен Г, Кэмпбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка. СПб.: Библия 
для всех, 2000. 272 с. 

 
Додаткова: 
1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І.Д.Звєрєвої. 

– Київ, Сімферополь : Універсум, 2012.  536 с. 
2. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики / Звєрєва І. Д., 

Кияниця З. П., Кузьмінський В. О., Петрочко Ж. В., у 2-х част. К. : Задруга, 
2011. 201 с. 

3. Посібник для тренера / МОЗ України та Корпорація Інститут 
Досліджень та Тренінгів JSI / [Г. М. Адамова, О.А. Бондаренко, О. В. 
Грищенко та ін.]. – К. : [б.в.], 2012. 99 с. 

4. Кравець В. П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти 
формування усвідомленого батьківства. – К.: Видав. центр “Академія”, 2001. 
– 244 с. 

5. Шпєвак Зоф’я  Як говорити, щоб діти нас слухали, як слухати, щоб 
діти з нами говорили. – Гданськ, 2005. – 23 с. 

 
 
9. Додаткові ресурси (за наявності) 
 
 
 

 


