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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 

Курс 3 - 

Семестр 5 - 

Обсяг кредитів 2 - 

Обсяг годин, в тому числі: 60 - 

Аудиторні 28 - 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 28 - 

Форма семестрового контролю  - 

 

 

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; 

 сформувати уміння визначати особливості формування особистості на 

різних вікових етапах; обирати доцільні способи регулювання 

поведінки дитини; організовувати безпечне середовище в умовах сім’ї; 

  вміти проектувати різні форми популяризації та впровадження основ 

батьківської компетентності в громаді; працювати у команді; 

 здатність до генерації нових ідей, творчого підходу  до вирішення 

професійних завдань; 

 здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та 

успіху; 

 сформувати здатність організовувати та проводити соціально-

педагогічний тренінг з різними категоріями клієнтів. 

3. Результати навчання за дисципліною 

 Здатність продемонструвати базові медико-соціальні, комунікативні, 

психологічні та педагогічні знання з професії у процесі забезпечення 

соціально-педагогічної діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями 
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 Здатність витримувати емоційне навантаження, підвищувати 

професійну компетентність, здійснювати професійний саморозвиток 

 Вміння проводити тренінгові форми соціально-педагогічної роботи; 

 Здатність демонструвати культуру спілкування, володіння державною 

та іноземною мовами. 

 

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 8   6 - - - 

Тема 2. Правила люблячої взаємодії 

між батьками і дітьми 4   4 - - - 

Тема 3. Спілкування у сім’ї. Вплив 

стилів батьківської поведінки на 

дитину 4   4 - - - 

Самостійна робота 1. Складові батьківської 

компетентності 14 - - - - - 14 

Модульний контроль 1 2  

Разом 30   14 - - 14 

Модуль 2.  Особливості вияву батьківської компетентності 

Тема 1. Реакція батьків на небажану 

поведінку дитини. Наслідки покарань 4   4 - - - 

Тема 2. Організація безпечного 

середовища та змістовного дозвілля в 

сім’ї 8   8 - - - 

Тема 3. Проектування форм популяризації 

та впровадження в громаді основ 

батьківської компетентності.  2   2 - - - 

Самостійна робота 2. Особливості вияву 

батьківської компетентності 14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2 2  

Разом 30   14 - - 14 

Усього 60   28   28 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
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Модуль 1. Сутність та значення батьківської компетентності 

Практичне заняття 1,2,3. Сутність та складові батьківської компетентності 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,3 

Додаткові: 5,6 

Тема 2. Складові батьківської компетентності. Врахування вікових 

особливостей дитини в практиці сімейного виховання (практичне заняття 

2-3) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,3 

Додаткові: 5,6 

Тема 3. Асертивна поведінка як механізм регулювання кордонів 

(практичне заняття 4) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,3 

Додаткові: 5,6 

Тема 4. Вплив стилів батьківської поведінки на формування кордонів 

(практичне заняття 5) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,3 

Додаткові: 5,6 

Тема 5. Вплив самооцінки дитини на формування кордонів. Емпатичні 

реакції батьків (практичне заняття 6-7) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,3 

Додаткові: 5,6 

Змістовий модуль 2. Впровадження основ батьківської компетентності 

Тема 6. Реакція батьків на небажану поведінку дитини. Наслідки 

покарань (практичне заняття 8) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,3 

Додаткові: 5,6 

Тема 7. Описова і оцінювальна похвала (практичне заняття 9) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,3 

Додаткові: 5,6 

Тема 8. Правила сім’ї. Організація змістовного дозвілля в умовах сім’ї 

(практичне заняття 10-11) 

Рекомендовані джерела: 
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Основні: 1,3 

Додаткові: 5,6 

Тема 9. Організація безпечного середовища в умовах сім’ї (практичне 

заняття 12-13) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,3 

Додаткові: 5,6 

Тема 10. Проектування форм популяризації та впровадження основ 

батьківської компетентності в громаді. Підбиття підсумків тренінгу 

(практичне заняття 14) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,3 

Додаткові: 5,6 

 

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 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом - 107 - 107 

Максимальна кількість балів: 214 

214:100=2,14. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х: 2,14 = загальна 

кількість балів. 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
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Денна форма навчання 

 

Самостійна робота 1. Складові батьківської компетентності 

Здійснити аналіз форумів для батьків. Проаналізувати запитання, які 

найчастіше зустрічаються з проблем виховання.  

Вимоги до оформлення: 

Обсяг роботи 3-4  сторінки набраних у редакторі WORD у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.  

Виконане завдання презентується на практичному занятті. 

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Вимоги до 

оформлення) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 4, 5 

 

Самостійна робота 2. Впровадження основ батьківської 

компетентності 

Підготувати повідомлення для батьків з презентацією на найбільш актуальну 

тему сьогодення з проблем сімейного виховання та батьківської 

компетентноті(за вибором студента) Обгрунувати актуальнсть обраної теми. 

Вимоги до оформлення: 

Обсяг роботи від 4 до 6 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Презентацію готувати у 

форматі PowerPoint відповідно вимог. 

Виконане завдання презентується на практичному занятті. 

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Вимоги до 

оформлення) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 4, 5 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2 

Додаткові: 10 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання. 
Модульний контроль 1 здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань. 

Модульний контроль 2 проводиться у формі презентації студентами тренінгової 
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програми для батьків (тему студент обирає самостійно).  

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 
Не передбачено навчальним планом. 

 

6.5.   Орієнтовний перелік питань для комплексного семестрового 

контролю. 

 

1. Розкрийте сутність батьківської компетентності. 

2. Схарактеризуйте складові батьківської компетентності. 

3. Розробіть пам’ятку на тему‖Правила люблячої взаємодії між батьками і 

дітьми‖. 

4. Розкрийте специфіку спілкування в сім’ї. 

5. Проаналізуйте вплив стилів батьківської поведінки на дитину. 

6. Розкрийте особливості дисциплінування дитини різного віку. Реакція 

батьків на небажану поведінку дитини. 

7. Проаналізуйте наслідки покарань. 

8. Особливості організації безпечного середовища та змістовного дозвілля  

в сім’ї. 

9. Проектування форм популяризації та впровадження в громаді основ 

батьківської компетентності. 

 

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 
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 Навчально-методична карта  

Тренінг з формування батьківської компетентності 

  

 
Змістовий 

модуль 

Змістовий модуль 1. 

Складові батьківської компетентності 

 
Загальна 

кількість балів 

214 балів 

Кількість балів 

за модуль 
107 бали 

 
Теми 

практичних 

занять (ПЗ) 

 

Практичне 

заняття 1.  

Тема 1.  

Визначення 

цілей, завдань 

тренінгу. 

Характеристика 

основних понять. 

Практичне 

заняття 2-3. 

Тема 2. Складові 

батьківської 

компетентності. 

Врахування 

вікових 

особливостей 

дитини в 

практиці 

сімейного 

виховання. 

 

Практичне заняття 4.  

Тема 3. Асертивна 

поведінка як механізм 

регулювання 

кордонів. 

Практичне заняття 5  

Тема  4. Вплив стилів 

батьківської поведінки 

на формування 

кордонів. 

 

Практичне заняття 6-7   

Тема 5.  

Вплив самооцінки дитини 

на формування кордонів. 

Емпатичні реакції батьків. 

Відвідування ПЗ/ 

Робота на ПЗ/ 

 

1+10=11 1+10=11 1+10=11 1+10=11 1+10=11 1+10=11 1+10=11 

Самостійна 

робота (СР) 1 

5 балів 

Види поточного Модульний контроль 1 
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контролю 25 балів 

 

 

 
Змістовий модуль  

Змістовий модуль 2. 

Впровадження основ батьківської компетентності 

 
Кількість балів 

за модуль 
107 балів  

 
Теми 

практичних 

занять (ПЗ) 

 

Практичне 

заняття  8.  

Тема 6. 

Реакція 

батьків на 

небажану 

поведінку 

дитини. 

Наслідки 

покарань. 

Практичне 

заняття 9.  

Тема 7.  

Описова і 

оцінювальна 

похвала. 

Практичне заняття 10-11 .  

Тема 8. Правила сім’ї. 

Організація змістовного 

дозвілля в умовах сім’ї. 

 

 

 

Практичне заняття 12-13.  

Тема 9. 

Організація безпечного 

середовища в умовах сім’ї 

Практичне заняття .  

Тема: 10 

Проектування форм 

популяризації та 

впровадження основ 

батьківської 

компетентності в 

громаді. Підбиття 

підсумків тренінгу. 

Відвідування ПЗ/ 

Робота на ПЗ/ 

 

1+10=11 
 

1+10=11 
 

1+10=11 
 

1+10=11 
 

1+10=11 
 

1+10=11 
 

1+10=11 
 

Самостійна 

робота (СР) 2 
5 балів 

 

Види поточного 

контролю 
Модульний контроль 1 

25 балів 

 

Вид контролю Залік 
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6. Рекомендовані джерела 

Основні 

1. Денисюк О. М. Виховання дітей раннього віку в сім’ї (за результатами 

соціологічних досліджень) / О. М. Денисюк //  Український соціум. – 

2004. –  № 1(3). –  С. 100 – 106. 

2. Заброцький М. М. Вікова психологія: Навч. посібник. - 2-ге вид., 

випр. і доповн. – К: МАУП, 2002. –104 с. 

3. Клуд Х., Тоусенд Д. ―Мистецтво казати ―ні‖. – Варшава: ―Vocatio‖, 

1998. – 143 с.  

4. Кравець В. П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти 

формування усвідомленого батьківства. – К.: Видав. центр ―Академія‖, 

2001. – 244 с. 

5. Меган ле Бутлем. Досить сказати ‖ні‖. – Варшава: Studio Emica, 1997. – 

215 с.  Нолт Дороти Лоу, Харрис Рэйчел. Дети учатся тому, чему их 

учат: Пер. с англ. – Харьков: Книжный клуб „Клуб семейного досуга‖, 

2001 – 240 с. 

6. Шпєвак Зоф’я  Як говорити, щоб діти нас слухали, як слухати, щоб діти 

з нами говорили. – Гданськ, 2005. – 23 с. 

Додаткова література  

1. Алексеева, Е. Е.  Что делать , если ребенок... Психологическая помощь 

семье с детьми от 1 до 7 лет / Е. Е. Алексеева.— СПб : Речь, 2008. — 224 с . 

2. Денисюк О. М. Раннє дитинство: стан, проблеми, перспективи розвитку / 

[О. М. Денисюк (кер. авт. кол.), Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч та ін.]. – К. : 

Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, 2003. – 116 с . 

3. Лохвицька Л. В. Розвивальне середовище для дітей раннього віку / Л. В. 

Лохвицька // Дошкільне виховання. – 2003. – № 11. – С. 12–14. 

4. Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд-

во ин-та психотерапии, 2003. – 319 с. 
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5. Популярная психология для родителей / Под ред. А. А. Бодалева. – М.: 

Педагогика, 1998. – 256 с. 

6. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, 

С. Я. Харченко та ін.; За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Наук. 

світ, 2003. – 233 с. 

7. Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья. – М.: Педагогика, 

2000. – 217 с 

 

 


