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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни  вільного 

вибору здобувачами освіти «Педагогічне партнерство, 

робота з батьками» є опанування таких навчальних 

дисциплін освітньої програми, як «Вступ до фаху», 

«Загальні основи педагогіки та дошкільної педагогіки» 

«Загальна психологія», «Дитяча та педагогічна психологія». 

Анотація дисципліни, 

мета та очікувані 

програмні результати 

навчальної дисципліни, 

основна тематика 

дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

ознайомлення з формами організації педагогічного 

партнерства в закладі дошкільної освіти, методами створення 

конструктивної педагогічної взаємодії з учасниками 

освітнього процесу. 

Мета курсу «Педагогічне партнерство, робота з батьками» 

набуття майбутніми фахівцями в галузі дошкільної освіти 

знань про сутність педагогіки партнерства, основні її 

категорії, суб’єкт-суб’єктні взаємини в системі дошкільної 

освіти, компоненти та особливості організації педагогічної 
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взаємодії з дітьми, колегами-вихователями, адміністрацією, 

батьками та громадськістю, іншими фахівцями; оволодіння 

технологіями налагодження ефективної педагогічної 

взаємодії з батьківською спільнотою, громадськістю, іншими 

соціальними інституціями, формування умінь створювати 

конструктивні міжособистісністосунки у комунікації з 

батьками та представниками різних соціальних груп. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є 
ознайомлення із закономірностями становлення та 

функціонування  інституту сім’ї в Україні; ознайомлення із 

можливостями врахування в освітньому процесі дошкільного 

навчального закладу особливостей виховання дітей в різних 

типах сімей; ознайомлення з формами організації, методами, 

засобами взаємодії педагогів дошкільних навчальних 

закладів з родинами. 

        У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

Знати:  
- виховні традиції української родини;  

- умови і фактори родинного виховання;  

- практичну значущість співпраці педагогічного колективу 

ДНЗ з сім’ями вихованців;  

- особливості традиційних і нетрадиційних форм співпраці 

вихователя з батьками вихованця;  

- визначення і класифікацію основних форм організації 

просвітницької роботи;  

- основні групи методів діагностування родини і умови їх 

використання;  

- провідні чинники соціально-педагогічної допомоги сім’ям 

вихованців ДНЗ;  

- методи і засоби підвищення педагогічної культури батьків; 

- умови ефективної співпраці ДНЗ і родини у різних напрямах 

виховання;  

- значення взаємодії ДНЗ і родини у підготовці дитини до 

школи.  

Вміти:  
- кваліфіковано вживати педагогічну термінологію;  

- виявляти проблеми сучасного родинного виховання, які 

потребують дослідження й вдосконалення;  

- формулювати мету й завдання співпраці дошкільного 

навчального закладу з сім’ями вихованців;  

- планувати й організовувати просвітницьку діяльність в 

осередку дошкільного навчального закладу;  

- застосовувати різноманітні методи і засоби співпраці з 

батьками вихованців;  

- організовувати співпрацю з родиною у різних напрямах 

виховання;  

- діагностувати різні аспекти родинного життя й 

опрацьовувати дослідницький матеріал;  

- добирати і використовувати новітні методики взаємодії з 

родинами вихованців ДНЗ. 
Програма навчальної дисципліни містить 2 змістовні 

модулі: 



Змістовний модуль 1. Теоретичне підґрунтя співпраці 

сучасного ДНЗ з родинами вихованців 

Тема 1. Взаємовплив сімейного і суспільного дошкільного 

виховання 

Тема 2. Сім’я та дитячий садок як соціокультурне 

середовище формування дитини 

Тема 3. Основні засади співпраці ДНЗ з родинами. 

Тема 4. Завдання та зміст роботи ДНЗ з родинами. 

Тема 5. Шляхи залучення родин до виховного процесу. 

Тема 6. Особливості роботи з педагогізації батьків. 

Тема 7. Підвищення педагогічної культури батьків у 

взаємодії з педагогами ДНЗ 

Змістовний модуль 2. Шляхи співпраці педагогічного 

колективу ДНЗ з родинами вихованців 

Тема 8. Напрями педагогічної освіти батьків в умовах ДНЗ 

Тема 9. Форми організації взаємодії ДНЗ з батьками. 

Тема 10. Форми і зміст роботи ДНЗ з родинами 

Тема 11. Організація і керівництво повсякденною роботою з 

родинами 

Тема 12. Планування взаємодії працівників ДНЗ з батьками 

Тема 13. Співпраця з родинами як умова запобігання 

конфліктів батьків і дітей 

Тема 14. Коригуючий вплив педагогів ДНЗ на стиль 

виховання дитини в родині 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Навчальні досягнення молодших бакалаврівіз дисципліни 

«Педагогічна конфліктологія» оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 

кількості підсумкових балів до 100. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS / ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82–89 В 
добре 

75–81 С 

64–74 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни  



вивченням 

дисципліни  

Оцінка за змістовні модулі визначається як сума балів за: 

Відповіді та організаційні заходи на практичних заняттях 

(усна відповідь, відповіді на запитання викладача, 

презентація, ситуативні вправи) –15 балів; 

Практичне завдання – 20 балів; 

Контрольна робота – 15 балів 

Самостійна робота –50 балів. 

Залік – 40 балів 

Загалом – 100 балів. 

   При якісному виконанні всіх умов із завдань у період 

навчання, студенти можуть набрати максимум 100 балів. 

Студент, який  в результаті поточного оцінювання з 

виконанням усіх практичних і самостійних завдань набрав 

більше 60 балів, має право  не складати залік. 

  При успішному складанні завдання заліку, студент може 

отримати  максимум 40 балів. 

    До підсумкового контролю допускаються студенти, які в 

сумі за змістовні модулі отримали не менше 60 балів і 

відпрацювали всі пропущені заняття.  

Інші інформації про 

дисципліни (політика 

дисципліни, технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

 

Відвідування навчальних занять є обов'язковим, основні 

вимоги до студентів: активність на семінарських заняттях, 

відпрацювання пропущених занять, допуск до підсумкового 

контролю; дотримання правил  академічної доброчесності: 

самостійне виконання навчальних і контрольних завдань; 

правильне цитування з посиланням на автора, посилання на 

джерела інформації.  

Навчальні заняття проводяться  в кабінетах обладнаних 

мультимедійними проекторами; в закладі забезпечено 

необмежений вільний доступ до інформаційних ресурсів.  

Під час занять використовуються словесні методи (лекція, 

бесіда, дискусія), проблемний виклад навчального матеріалу, 

евристичний метод, дослідницький метод, практичні методи 

(вправи); ділова гра, тренінг. 

При дистанційній або змішаній формах навчання  

використовується інструментарій платформи Google 

Classroom. 
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