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Робота з батьками 
Тип дисципліни: обов’язкова. 
Семестр: сьомий. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 30 (кредитів ЄКТС – 1), аудиторні години: 

лекції – 10 . 
Лектори: старший викладач  Шубак Г.В. 
Результати навчання:  
– знати форми роботи вчителя з батьками; 
– аналізувати наукову та навчальну літературу з курсу, використовувати передовий 

педагогічний досвід у процесі підготовки індивідуальних завдань; 
– розв'язувати педагогічні задачі для батьків; 
– моделювати та розробляти різні форми позаурочної діяльності вчителя з батьками учнів. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
– історія педагогіки ; 
– загальні основи педагогіки; 
– дидактика; 
– теорія виховання; 
– загальна психологія. 
Зміст навчальної дисципліни:  
Завдання спільної роботи школи, сім'ї та громадськості у національному вихованні 

молодших школярів. Українська сім'я як виховна організація: витоки, здобутки, проблеми. 

Вивчення умов сімейного виховання учнів – необхідна умова співпраці вчителя з 

батьками. Методи та форми роботи вчителя з батьками у контексті підвищення їхньої 

педагогічної культури. Спільна робота школи, сім'ї та громадськості у реалізації завдань 

шкільно-сімейного виховання. 
Рекомендована література:  
1. А.А.Марушкевич В.Г.Постовий Т.Ф.Алексєєнко Родинна педагогіка Київ: Видав. 

ПАРАПЛАН, 2002.-216 с. 
2. А.В.Мосіяшенко Українська етнопедагогіка. Суми: Університетська книга, 2005.- 176с. 
3. Батьківські збори. 1-4 класи / Упоряд. М.О. Володарська / Друге видання. –Х.: Веста: 

Вид-во «Ранок», 2008. -160с. 
4. Батьківські збори. 3 клас / Упоряд. М.О. Володарська /  –Х.:  Вид-во «Ранок», 2011. -
176с. 
5. Воликова Т.В. Учитель и сім’я. - М. Просвещение, 1999. 
6. Володарська М.О. Батьківські збори 1-4 класи. –К.: Ранок, 2008. -176с. 
7. Корнієнко С., Кодлюк Я. Батьківські збори у початкових класах. –Тернопіль: ТДПУ  ім.. 

В.Г. Гнатюка, 2002. -64с. 
8. Корнієнко Софія, Корнієнко Сергій. Родинне дозвілля у початкових класах: Навчально-
методичний посібник. –Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 2000. -160с. 
Форми та методи навчання:  
лекції, самостійна робота, індивідуальна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: виконання контрольної роботи та індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: залік у сьомому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: педагогіки та методики початкової освіти. 
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