
Опис навчальної дисципліни ВВ1.2.2 

 Організація психологічної підтримки сім’ї 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань  (шифр, назва) 

01 освіта 

Кількість кредитів ЄКТС – 3  Методи навчання: 

Лекція  із застосуванням 

комп'ютерних 

інформаційних технологій 

(PowerPoint-Презентація),  

пояснення, розповідь, бесіда; 

наочні: спостереження, 

ілюстрація, демонстрація; 

лабораторні заняття, 

практичні   вправи. 

Спеціальність (код, назва) 

 012 дошкільна освіта 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень: 

магістр 

Лекції: 

24 12 

Практичні заняття: 

Статус дисципліни: 

   вибіркова  

12 8 

Семінарські заняття: 

- - 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю:модульні 

контрольні роботи, 

опитування     

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом:  І 

12 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр:І - - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:    2 

- самостійна робота: 10 

66 78 Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання –українська 

1/3 1/10 Передумови навчання 

дошкільна психологія і 

педагогіка 

 
Мета:  забезпечення професійної компетентності майбутніх вихователів з проблеми організації 

психологічної підтримки сім’ї.   

Програма навчальної дисципліни: Основні характеристики сучасної сім’ї.  Перинатальна культура 
сім’ї. Основні психолого-педагогічні моделі батьківсько-дитячих взаємин. Сім’я як розвиваюче 

середовище для дитини з особливими потребами. Сімейне консультування як психологічна допомога. 

Особистісний та професійний аспекти підготовки до професійної діяльності майбутнього психолога. 

Взаємодія психолога з батьками вихованців дошкільного навчального закладу.     
.Бібліографія: 1. Андреева Т. 0. Семейная психология: учеб. Пособие / Т. В. Андреева. - СПб.: Речь, 

2005. - 436 с. 

2. Кісарчук 3. Г. Психологічна допомога сім'ї: навч. посібник / 3. Г. Юсарчук, О. І. Єрмусевич. - К.: 
Главник, 2006. -128 с. 

3.Клюева Н.В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг /Н.В.Клюева. -Ярославль: 

Академия развития, 2001. —160 с. 
4. Марковская И. М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми / И. М. Марковская. - СПб.: Речь, 

2005. -150 с. 

Методичне забезпечення: Курс лекцій; мультимедійні презентації  та тематичне відео до лекційних 

та практичних занять. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)  
Зауваження: необхідні  знання з психології, методик   організації психологічної підтримки сім’ї.   

Лектор: Репетій Світлана Тимофіївна., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і 

психології дошкільної освіти та дитячої творчості                                                                                     
Факультет: педагогіки та психології 

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська 8/14, телефон 8 (044) 486-40-06  

http://www.ipp.npu.edu.ua 

e-mail: ipp@npu.edu.ua 

 

 

http://www.ipp.npu.edu.ua/

