
ТРЕНІНГ БАТЬКІВСЬКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Викладач – к.пед.наук, доцент Косарєва Оксана Іванівна 

Кількість кредитів – 4 

Семестр – 4-й 

Анотація дисципліни 

Сучасна освітня політика держави визначає найважливішим завданням вищої школи 
підготовку компетентного, конкурентоздатного фахівця. На сучасному етапі в нашій країні 
спостерігається значне збільшення проблемних сімей, що призводить до соціально-
психологічної та педагогічної дезадаптації дітей. Ця тенденція вимагає розширення кола 
послуг як батькам, так і дітям з боку вихователів, психологів та соціальних педагогів з метою 
забезпечення розвитку й охорони психічного та соматичного здоров’я. Така соціальна 
ситуація вимагає спеціальних програм освіти батьків і педагогів. Назване зумовлює 
актуальність викладання дисципліни «Тренінг батьківської ефективності» для фахівців 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 «Освіта/педагогіка», 
спеціальності – 012 Дошкільна освіта.  

Опанування знаннями з курсу реалізується за допомогою основних організаційних 
форм навчання: лекцій, практичних (семінарських) та лабораторних занять, консультацій, 
самостійної роботи тощо.  

Силабус упорядковано із застосуванням сучасних педагогічних принципів організації 
освітнього процесу у закладі вищої освіти. 

Навчальна дисципліна належить до вибіркових дисциплін циклу професійної 
підготовки. 

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з актуальними проблемами та особливостями 
взаємин між батьками та дітьми, типовими помилками батьків; з різними техніками навчання 
батьків, орієнтованими на ефективність їх взаємодії з дітьми. 

Завдання дисципліни:  
– розкрити цілі та значення виховання батьків;  
– ознайомити з психолого-педагогічними моделями взаємодії батьків з дітьми;  
– сформувати уявлення про вплив батьківсько-дитячих взаємин на розвиток особистості    

дитини;  
– дати знання про порушення у взаєминах батьків з дітьми; 
–  ознайомити з основними напрямами діагностики батьківсько-дитячих взаємин, цілями, 

завданнями та принципами тренінгу батьківської ефективності. 
 

Очікувані результати вивчення курсу 
 

Загальні компетентності (КЗ): 
КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 
КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати  сучасними знаннями. 
КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
КС-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного  віку  навичок  свідомого  дотримання 
суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 
КС-10. Вміння складати Індивідуальну програму розвитку та  необхідні  для  навчання  дітей  з  
особливими освітніми потребами  документи,  бути  знайомими  з універсальним  дизайном  в  освіті  
та  розумним пристосуванням. 
КС-15. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і дошкільного віку 
з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей. 
КС-16. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку толерантного ставлення та поваги 
до інших, попередження та протидії булінгу. 



КС-17. Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах праці. 
КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію та застосовувати її в роботі 
з дітьми, батьками. 
КС-26. Здатність дотримуватися норм професійної етики, до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Програмні результати навчання 
ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 
організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження до 
навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей раннього 
і дошкільного віку. 
ПР-05. Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. Залучати батьків 
до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах закладу дошкільної 
освіти. 
ПР-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням вікових та 
індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими освітніми 
потребами та складати прогнози щодо його ефективності. 
ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей його перебігу. 
Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці.  
ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись психолого-педагогічними 
принципами його організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з сім’єю. 
ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного віку на 
основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний досвід українського народу, 
загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності. 
ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей, батьків, 
громадських діячів та ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 
ПР-17. Здійснювати  суб’єкт-суб’єктну  взаємодію  і  розвивальне міжособистісне педагогічне 
спілкування з дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально зорієнтоване спілкування з 
батьками. 
ПР-18. Володіти  технологіями  організації  розвивального  предметно-ігрового,  природно-
екологічного,  пізнавального,  мовленнєвого середовища в різних групах раннього і дошкільного віку. 
ПР-23. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, 
опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної 
допомоги. 
ПР-26. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 
контексті професійних завдань 
ПР-27. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців. 
Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної 
діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 
ПР-29. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 
демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності; вживати ефективних заходів 
щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 
 
E-mail викладача: okosaryeva@ukr.net 
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