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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна «Психолого-педагогічні основи партнерської 

взаємодії в освітньому процесі» є вибірковою у підготовці фахівців 

початкової освіти другого  (магістерського) рівня вищої освіти і входить до 

циклу  психолого-педагогічних дисциплін. Провідним завданням вивчення 

курсу є підготовка майбутніх учителів до налагодження партнерства з батьками 

учнів, що відповідає  вимогам концепції нової української школи.  

Програмою визначено тематичний зміст лекційних та семінарських 

занять,  компетентності (знання, уміння), яких повинен набути здобувач 

першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти  у процесі навчання,основне 

методичне забезпечення та складові технології оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 

2. Мета навчальної дисципліни: надати студентам, майбутнім учителям 

початкових класів систематизовані знання про специфіку організації виховного 

соціально-педагогічного процесу, технології постановки та здійснення 

виховних цілей на засадах педагогіки співробітництва; формувати уміння 

здійснювати індивідуальну роботу з батьками молодших школярів, підбирати 

форми і засоби соціально-педагогічної роботи з сім’ями різних типів для 

покращення сімейного виховання, здійснювати модераторство та фасилітацію 

процесу формування педагогічної культури батьків. 

 

3. Пререквізити. Система психологічних наук, педагогіка, педагогічна 

майстерність. 

Критерії  успішності – набуття компетентностей та результати 

навчання.  

У процесі вивчення курсу студент має набути таких компетентностей та 

програмних результатів: 

 ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

 ЗК-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 ЗК-5. Здатність працювати  в команді та автономно.  

 СК-4. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками 

освітнього процесу на засадах партнерства та підтримки з різними 

соціальними інституціями (наставництво, супервізія).  

 СК-7. Здатність керувати своїми емоційними станами, усвідомлювати 

особисті відчуття та потреби, здійснювати моніторинг власної  (та колег) 

педагогічної діяльності і визначати траєкторію особистісно-професійного 

розвитку.  

 СК-9. Здатність до змістово-функціонального моделювання та управління 

освітнім процесом, прогнозування перспектив педагогічної діяльності, 

визначення умов і ресурсів професійного розвитку впродовж життя.   

знати:  



- базові поняття навчальної дисципліни;  

- специфіку педагогічної взаємодії вчителя з батьками, напрями роботи 

школи з сім’єю: педагогічна культура батьків (просвіта), залучення 

батьків до освітнього процесу на засадах педагогіки співробітництва; 

- методику підготовки та проведення традиційних і нетрадиційних форм 

роботи з батьками;  

- типові проблеми, які можуть виникати у батьків при неправильному 

вихованні дітей та шляхи їх вирішення;  

- методичні аспекти формування педагогічної культури батьків;  

- технології соціально-педагогічної діяльності з різними типами сімей. 

 

Програмні результати 

ПР-05 Організовувати співпрацю з усіма учасниками освітнього процесу на 

основі принципів партнерської взаємодії, надавати консультативну 

підтримку, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та 

цифрові сервіси. 

ПР-06 Вміти бачити перспективу розвитку, усвідомлення необхідності змін 

та упровадження нововведень; створювати відповідне інформаційне поле на 

основі налагодження співпраці з різними соціальними інституціями та 

залучення педагогічного, учнівського і батьківського колективів до різних 

форм і 

вміти:  

- самостійно працювати з педагогічною, довідковою, методичною 

літературою з метою ознайомлення з новітніми технологіями роботи з 

батьками; 

- використовувати кращі надбання педагогічної спадщини під час 

розв’язання сучасних актуальних проблем взаємодії школи і сім'ї;  

- здійснювати організацію діагностичної роботи з вивчення сім’ї 

(використання оптимальних форм та методів у диференційованій, 

груповій та індивідуальній роботі з сім’єю); 

- складати характеристики сімей учнів (склад батьків, сфера їх діяльності, 

освітній, соціальний і рівень дорослих, тип сім’ї, рівень благополуччя 

(неблагополуччя) сім’ї, морально-психологічний клімат тощо);  

- розробляти сценарії різних форм діяльності вчителя з батьками учнів;  

- здійснювати педагогічну взаємодію з батьками, досягаючи єдності  

виховних впливів школи, сім’ї та громадськості;  

- аналізувати та використовувати передовий педагогічний досвід у процесі 

підготовки повідомлень, доповідей, рефератів, творчих робіт; 

- застосовувати діагностичні методики та технології для виявлення 

проблем у сім’ях з метою їх корекції; 

- аналізувати та вирішувати життєві та освітні ситуації в сім’ї (родині), що 

потребують соціально-педагогічної підтримки; 



- використовувати форми та методи педагогічного впливу вчителя на сім’ю 

з метою оптимізації вирішення проблемних ситуацій. 

Критерії успішності – набуття компетентностей та результати навчання.  

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
11 12 13 

Змістовий модуль 1. Актуальна спрямованість психолого-педагогічної роботи 

сучасного закладу освіти з батьками молодших школярів 

Тема 1. Організація роботи 

школи і сім’ї  як важлива 

психолого-педагогічна 

проблема 

16 2 2   12 15 1    14 

Тема 2  Взаємодія батьків та 

педагогів – необхідна умова 

для виховання нового 

покоління. Формування 

партнерської співпраці 

школи та сім’ї 

16 2 2   12 

 

 

 

16 
2    14 

Тема 3 Психолого-

педагогічна робота учителя 

з проблемними сім'ями 

16 2 2   12 

 

15 1    14 

Усього за 1 модуль 48 6 6   36 46 5    42 

Змістовий модуль 2. Методичні підходи до психолого-педагогічної роботи учителя з 

батьками молодших школярів 

Тема 4 Модернізація форм у 

роботі вчителя з батьками 

молодших школярів 

15 2 2   11 15 1    14 

Тема 5 Педагогічна 15 2 2   11 15  2    13 



культура батьків як основа 

покращення взаємодїї сім'ї 

та школи 

Тема 6 Сучасні технології 

навчання дорослих у 

формуванні педагогічної 

культури батьків молодших 

школярів 

12 1 1   10 

 

 

14 1    13 

Усього за 2 модуль 
42 5 5   32 44 3   

 40 

Усього годин 
90 11 11   68 90 8   

 82 

 

 

 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

 

№ Зміст завдань Форми 

звіту 

Год 

Змістовий модуль 1. Актуальна спрямованість психолого-педагогічної 

роботи сучасного закладу освіти з батьками молодших школярів 

1 Проаналізувати нормативно-правове забезпечення 

курсу 

тези 6 

2 «Красномовство вчителя як інструмент педагогічного 

впливу» 

конспект 6 

3 Описати специфіку організації психокорекційної 

роботи з батьками за теорією трансактного аналізу 

Еріка Берна 

презента

ція 

6 

4 Проаналізувати психолого-педагогічну літературу, 

матеріали преси щодо роботи з проблемними сім’ями  

рецензія 6 

5 Проаналізувати та законспектувати основні 

положення Путівника для батьків дітей з особливими 

потребами (напрям на вибір) 

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми 

потребами: Навчально-методичний посібник / За заг. 

ред. Колупаєвої А.А. – К.: – ТОВ ВПЦ «Літопис –ХХ» - 

2010. 

Прочитати книгу Джоді Піколт «Тендітна душа». 

Виділити психологічні особливості прийняття 

батьками особливої дитини. 

конспект 6 



Змістовий модуль 2 Методичні підходи до психолого-педагогічної роботи 

учителя з батьками молодших школярів 

6 Ознайомтесь із книгою М.Г. Стельмаховича 

«Українська родинна педагогіка» і випишіть цікаві 

надбання етнопедагогіки, які ви змогли б використати 

у процесі виховання дітей у сучасній сім`ї. 

конспект 6 

7 Прочитати працю А.С. Макаренка «Книга для батьків» 

і виписати суттєві думки, які на ваш погляд, стануть 

вам у пригоді у процесі створення власної сім`ї і 

виховання своїх дітей; виписати детальні пояснення 

щодо особливостей прояву істинного і фальшивого 

авторитетів; проаналізувати особливості прояву 

певних видів батьківського авторитету у вашій сім`ї. 

конспект 7 

8 Проаналізувати досвід роботи учителя щодо 

застосування різних форм роботи з батьками у своїй 

професійній діяльності. 

презента

ція 

7 

9 Проаналізувати психолого-педагогічну літературу 

щодо проблем формування педагогічної культури 

батьків 

бібліогра

фічний 

опис; 

рецензія 

6 

10 Здійснити аналіз новинок психолого-педагогічної 

преси щодо використання новітніх технологій у роботі 

з батьками 

конспект 6 

11 Скласти орієнтовну тематику батьківських зборів для 

молодших школярів 

план  6 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, 

реферат, творча робота) відповідь студента  та ін. 

Формами підсумкового  контролю є екзамен.  
Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть 

бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти; 

- реферати;  



- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- контрольні роботи; 

- інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів  

 

Оцінка Критерії оцінки 

«відмінно» Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому 

обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, 

передбачені навчальною програмою; за знання основної та 

додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і 

творчому використанні набутих знань та умінь 

«добре» Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, 

засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до 

самостійного поповнення та оновлення знань, але у відповіді 

студента наявні незначні помилки 

«задовільно» Ставиться за задовільне знання основного навчального 

матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і 

майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з 

основною і додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; за суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань, які студент спроможний усунути за 

допомогою викладача «незадовільно» Виставляється 

студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. 

«незадовільно» Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, 

який неспроможний до навчання чи виконання фахової 

діяльності після закінчення ЗВО (без повторного навчання за 

програмою відповідної дисципліни) 

Модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських 

заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну 

контрольну роботу. Виконання модульної контрольної роботи здійснюється в 

режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Завдання, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються 

та захищаються на семінарських заняттях. Модульний контроль знань 

бакалаврів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу 

модуля. Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських 

заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної 

роботи залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання;  

 якість виконання навчальних завдань;  



 самостійність виконання;  

 творчий підхід у виконанні завдань;  

 ініціативність у навчальній діяльності.  
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсум-

ковий 

тест 

(іспит) 

Сума 

 

Змістовий 

модуль 1 

 

Змістовий 

модуль 2 40 
100 

Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т2.1 Т2.2 Т2.3 

10 10 10 10 10 10 40 100 
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