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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120  

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма: лекції 30год.), практичні (30год.), самостійна робота (60год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна робота (106 год.) 

Політика дисципліни Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання; 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства 

про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Відвідування занять. відповідно до розкладу  ФСПО 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%

d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%b

b%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b

8%d0%b9-

d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/ 
 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. можлива на принципах 

свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, 

вільного оприлюднення і використання результатів наукових 

досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом. 
Що будемо вивчати?  Предмет вивчення дисципліни  «Технології роботи соціального гувернера» -це  

теоретичні  та практичні основи   професійної соціально-педагогічної діяльності  

з різними типами родин 

Чому це треба вивчати?  Для того, щоб  сформувати  знання  про закономірності й особливості організації 

навчально-виховного процесу з дитиною в домашніх умовах;  оволодіння 

пакетом умінь і навичок для безпосереднього здійснення успішної гувернерської 

діяльності та соціалізації особистості. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

  ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

соціальної проблеми. 

ПРН 7. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику 

країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

ПРН 10. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

соціальна допомога. 

 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/


Розвинути базові soft skills: креативність, робота в команді, взаємодія з людьми, 

уміння вирішувати конфлікти. 

 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи. 

ФК 5. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 

ФК 8. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів 

соціальної роботи 

 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1.  

Теоретичні основи професійної діяльності соціального гувернера 

1.Гувернерство як соціально-педагогічне явище  

2. Професійний портрет гувернера: фахові вимоги та особистісні якості 

3 Психолого-педагогічні аспекти роботи соціального гувернера в сімʼї   

4. Врахування особливостей розвитку дитини-дошкільника та молодшого 

школяра як умова успішної роботи гувернера 

Змістовий модуль 2. 

Технології навчально-виховної діяльності соціального гувернера 

5. Розумове, естетичне та статеве виховання  

6. Підготовка дитини до школи як напрям роботи соціального гувернера 

7. Методика індивідуального навчання молодшого школяра та допомоги у 

підготовці домашніх завдань в контексті гувернерської діяльності 

8. Специфіка роботи соціального гувернера з дітьми з особливими потребами 

Обов’язкові завдання Студент повинен виконати усі завдання до практичних занять, включаючи 

відповідні завдання самостійної роботи, та ІНДЗ 

Міждисциплінарні зв’язки Соціальна педагогіка Етика соціальної роботи. Інклюзивний туризм. 
Теорія соціальної роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Бикалюк А. Ю., Заєць С. С. Технологія роботи соціального гувернера : курс 

лекцій / уклад. : Бикалюк А. Ю., Заєць С. С. - Умань, 2011. – 56 с. 

2. Полєхіна Вікторія.  Основи професійної діяльності соціального гувернера: 

теорія та практика // Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : 

колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та ін.] ; за 
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– Умань : Візаві, 2020. – 234 с. С. 87- 99.  

3. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : 

навчальний посібник для ВНЗ / Л. М. Завацька. – К. : Видавничий Дім „Слово”, 

2008. – 240 с. 

4. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка [Текст] : навчальний посібник : рек. 

МОН України як навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів. – Київ : Кон 

дор, 2011. – 550с. 

5. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія [Текст] : рек. МОН України / Т. Ф. 

Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько [та ін.] ; [за заг. ред. І. Д. Звєрєвої] ; 

МОН України, Ін-т проблеми виховання АПН України, Луганський НПУ ім. 

Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 335с.  

 

www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. 

http://www.mlsp.gov.ua – офіційний сайт Міністерства соціальної політики 

України.  

 

Поточний контроль Виконання практичних  завдань і модульних  контрольних робіт, ІНДЗ, есе (за 

вибором викладача) 

 

Модуль 1 

 

Мо 

дуль 2 

(ІНД

З) 

Підс

ум 

ков

ий 

тест  

Су 

ма 

http://www.nbuv.gov.ua/


 

 Розробник                                                                             Полєхіна В.М. 

 

ЗМ1 ЗМ2 

Т1 Т2 Т3 Т4   Т5 Т6 Т7 Т8   

10 10 10 10   10 10 10 10   10 10 100 
 

 

 

 

Підсумковий контроль Екзамен  


