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Заочна форма: 6 лекції (год.), 4 практичні (год.), 80 самостійна робота
(год.)

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Кожен здобувач освіти повинен ознайомитися
і слідувати Кодексу академічної доброчесності Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини
Відвідування занять: Для успішного засвоєння програмного матеріалу
здобувач освіти зобов'язаний:
- прослухати курс лекцій очно чи опрацювати самостійно дистанційно;
-виконати всі необхідні завдання курсу та пройти підсумковий контроль.
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.

Що будемо вивчати? особливості співпраці сімейного і суспільного дошкільного
виховання; основні форми співпраці з різними типами сімей,
технології педагогічного спілкування з родинами вихованців,
створення єдиного освітнього простору «ЗДОісім'я»

Чомуце треба вивчати? розширити теоретичні знання студентів про психолого-педагогічні
особливості виховного потенціалу сім'ї та ефективні шляхи и
налагодження взаємодії ЗДО з родиною.

Яких результатів можна
досягнути?

Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти,
сім'ї та школи. Залучати батьків до організації освітнього

-процесуз дітьми ранньогоі дошкільного віку в умовах закладу
дошкільноїосвіти
Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців
суміжних галузей, батьків, громадських діячів та ін. для
реалізації завдань всебічного розвитку дітей.
Здійснювати  суб'єкт-суб'єктну взаємодію і розвивальне
міжособистісне педагогічне спілкуванняз дітьми дошкільного



віку та особистісно- і соціально зорієнтоване спілкування з
батьками..

Як можна використати набуті
знання та уміння?

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її
місця в загальній системі знань про природуі суспільство та в

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати|різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
Здатність до міжособистісної взаємодії.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у
непередбачуваних умовах праці.
Здатність знаходити, опрацьовувати0потрібну освітню
інформацію та застосовувати її в роботіз дітьми, батьками.
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Здатність до комунікативної взаємодіїз дітьми, батьками,
колегами.
Здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності
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освіті для постійного поглиблення загальноосвітньої та
фахової підготовки, перетворення набуття освіти в процес,
який триває впродовж усього життя людини.
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Зміст дисципліни Змістовий модуль 1. Особливості взаємодії ЗДО із родиною
Тема 1. Підходи до розуміння сім'ї та факторів сімейного
виховання
Тема 2. Основи взаємодії ДНЗ із родиною
Тема 3. Сучасні підходи до вивченнясім'ї
Тема 4. Форми взаємодії педагогів ЗДО і батьків
Тема5. Особливості педагогічної взаємодії дошкільного:
закладу з різними типами сімей
Змістовий модуль 2. Встановлення та розвиток довірливо-
ділових стосунків між педагогом ЗДОта батьками
Тема 6. Особливості педагогічного спілкування педагога ЗДО
із батьками вихованців
Тема 7. Зарубіжний досвід виховання батьків.
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Обов'язкові завдання виконати завдання для самостійної роботи з кожної теми;
-виконати тестовий модульний контроль1 та модульний контроль?2;
-виконати ІНДЗ;
-виконати підсумкове тестування;
-при потребі здати іспит

Міждисциплінарні зв'язки "Теорія та методика співпраці з родиною тісно пов'язана із ца

дошкільною педагогікою, психологією, методиками дошкільної
освіти

Інформаційне забезпечення
(з|репозитарію, фонду
бібліотеки УДПУ та ін.)

І. Кушнір В.М. Організація взаємодії закладу дошкільної
освіти з родиною: навчальний посібник для підготовки
студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. - Умань: ВИЩ
«Візаві». - 2018. -221 с.



2. Шаповалова О.В. Рольсім'ї у дошкільній освіті: теоріяіпрактика: навчальний посібник для студентів|вищихнавчальних закладів / О.В. Шаповалова - Суми Редакційно-
видавничий відділ СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019 -225с3. Каньоса Н.Г. Теорія і методика співпраці ДНЗ з родинами :
Навчально-методичний посібник. -- Кам'янець-Подільський:
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана

Огієнка, 2015. - 121 с.
Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульних тестів, ІНДЗ
Підсумковий контроль Підсумковий тест, іспит

Розробник Кушнір Валентина Миколаївна


