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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нові орієнтири, формування базової гуманітарної культури в су-
спільстві є відмінною рисою сучасної системи освіти, яка розглядає 
дитину як головну педагогічну цінність.

Сучасному рівню розвитку освіти диктують вимоги глобального 
життя людства, суспільству потрібний новий тип особистості, якій 
характерні такі якості, як високий професіоналізм, здатність самому 
визначити мету, способи її досягнення, прагнення до вибору безпе-
рервної освіти, роботи, здатність діяти в нестандартних умовах, опе-
ративно приймати самостійні рішення, вибирати оптимальні варіан-
ти тощо.

Високий рівень домашнього навчання і виховання в історії розит-
ку людства забезпечувала гувернерська педагогічна система. Гувер-
нерство як педагогічне явище постало з потреб у формуванні яскра-
вої неординарної особистості, здатної здійснювати подальший поступ 
людської цивілізації.

Соціально-економічні зміни в Україні останнього десятиліття 
спонукали розшарування нашого суспільства. Статистика цих років 
свідчить про формування сімей багатих людей та представників се-
реднього класу, що створило передумови для відродження інституту 
гувернерства як суспільно необхідного соціально-педагогічного яви-
ща. 

Досить швидкими темпами в Україні розвивається така галузь 
наукових знань, як сімейна педагогіка. Важливим чинником, що ви-
кликав до життя ідею домашнього виховання силами педагога-про-
фесіонала, стало негативне ставлення частини населення, особливо 
заможної, до системи суспільного виховання, яке повільно перебу-
довується на особистісно-орієнтовану модель навчання і виховання 
дитини. Значна кількість сучасних українських родин відмовляються 
від діючих суспільних освітніх закладів через високий відсоток захво-
рювання дітей. Частина батьків хотіли б давати дітям якіснішу освіту 
того чи іншого змісту. Особлива атмосфера розвитку і спеціального 
навчання потрібна для дітей із хронічними захворюваннями, з обме-
женими можливостями, а також обдарованих дітей. Враховуючи це, 
змінюється специфіка роботи педагога, в т. ч. і педагога сімейного 
виховання, сучасного гувернера. Ось чому призначення сучасного 
інституту гувернерства полягає в тому, щоб задовольнити освітні й 
виховні потреби, що виникли на сучасному етапі в окремих родинах, 
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які є значущими для нашого суспільства. Окремими паростками на 
теренах України починає відроджуватися інститут індивідуального 
виховання та навчання.

Гувернерству притаманні всі ознаки системи, оскільки воно являє 
собою цілісну одиницю з певним порядком розташування і зв’язків її 
складових.

Сімейний педагог — гувернер стає довіреною особою дитини, по-
середником між нею і батьками, які більше зайняті своєю кар’єрою, 
частими відрядженнями, вирішують комплекс інших проблем.

Сім’я і сімейне виховання інших верств населення болісно відчу-
вають тиск нестабільного економічного розвитку суспільства, зростає 
кількість неповних, материнських, альтернативних сімей, змінюють-
ся загальноприйняті норми поведінки. Сімейне і соціальне неблаго-
получчя ведуть до жорсткої поведінки з дітьми. Саме тому сімейний 
педагог — соціальний гувернер — це новий тип вихователя, який 
виконує роль посередника у взаємовідносинах особистості, сім’ї, су-
спільства, повинен забезпечувати соціально-педагогічний захист ди-
тини і сім’ї. 

Завдання соціального гувернера — налагодити окремі шляхи вза-
ємодії між людиною (дорослим або дитиною) і його сім’єю, з одного 
боку, і суспільством, соціальним оточенням — з іншого.

У зв’язку із зазначеними трансформаціями метою вивчення дис-
ципліни “Основи соціального гувернерства” є успішне засвоєння сту-
дентами професійних завдань соціального гувернера, ознайомлення з 
особливостями підготовки цієї категорії соціальних педагогів і орга-
нізації їх роботи.

Практичним завданням є формування готовності до професійної 
соціально- педагогічної діяльності гувернера.

  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРСТВА”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1

2

3

Змістовий модуль І. Гувернерство як соціально-
педагогічне явище
Генезис і розвиток гувернерства як системи формування 
самобутньої особистості в умовах варіативної 
та альтернативної освіти 
Відродження інституту гувернерства як суспільно 
необхідного соціально- педагогічного явища в Україні
Педагогічний комплекс умов підвищення ефективності під-
готовки в Україні гувернерів для сучасних потреб 
домашнього навчання і виховання дітей

4

5

6

7

Змістовий модуль ІІ. Організаційно-педагогічні засади 
діяльності соціального гувернера
Основні завдання сімейної педагогіки. Специфіка 
педагогічної діяльності гувернерів з дітьми в сучасних 
умовах
Функції і характерні риси сучасної української родини. 
Особливості соціальної роботи з різними типами сімей
Організація соціальної роботи з різними типами сімей. 
Специфіка, інваріатні та варіативні види діяльності 
сучасного гувернера
Характеристика гувернерських систем навчання 
і виховання

Разом годин: 108
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРСТВА”

Змістовий модуль І. Гувернерство як соціально-педагогічне 
явище

Тема 1. Генезис і розвиток гувернерства як системи 
формування  самобутньої особистості в умовах варі-
ативної та  альтернативної освіти 

Актуальність виникнення гувернерства в Україні. Офіційне виз-
нання гувернерства як педагогічного явища, інтенсивне поширення 
його в Україні. 

Термінологічно-понятійний апарат курсу “соціальне гувернер ство”.
Закон України “Про дошкільну освіту”, узаконення освіти в ро-

дині. 
Сутність поняття сімейний педагог (гувернер), організаційно-пе-

дагогічні засади діяльності педагога-гувернера. “Гувернерська “ си-
стема формування особистості як форма індивідуального виховання 
і навчання дітей.

Нові тенденції щодо експерментального введення “дошкільної 
освіти” як ефективного засобу вирівнювання стартових можливостей 
дітей, що ідуть у перший клас. 

Нормативно-правова база, її суспільне значення. 
Література основна [4; 7; 14; 23; 25; 35; 36]

Тема 2. Відродження інституту гувернерства як суспільно 
необхідного соціально-педагогічного явища в Україні

Тенденції розвитку сімейної освіти.
Об’єктивні та суб’єктивні фактори потреб суспільства в послугах 

сімейних педагогів — соціальних гувернерів. 
Актуальність виникнення гувернерства в Україні, сучасний по-

гляд на професійну діяльність соціального гувернера. 
Інституалізація науки, взаємодія суспільних запитів і наукових 

пошуків у цьому процесі. 
Становлення і розвиток “Валеологічної гувернерської системи”.
Застосування індивідуальних адаптивних програм підготовки ді-

тей до школи.
 Література: основна [2; 4; 5; 8; 17; 28; 31; 35]; 

додаткова [48]

Тема 3. Педагогічний комплекс умов підвищення 
ефективності  підготовки в Україні гувернерів 
для сучасних потреб  домашнього навчання 
і виховання дітей

Основні чинники відновлення професії гувернера у соціальному 
середовищі сучасної України.

Загальні вимоги до соціального гувернера як спеціаліста, орієнто-
ваного на роботу в умовах сім’ї. 

Професійна придатність, практичні навички та практико-техноло-
гічні вміння і навички. Специфіка організації індивідуальної роботи з 
дітьми та її особливості. 

Аналіз проблем щодо науково-методичного та практико-освіт-
нього забезпечення ефективності діяльності гувернерів. Підготовка і 
перепідготовка кадрів цієї категорії.

Література: основна [5; 17; 25; 32; 34–37]; 
додаткова [48; 52; 58–60]

Змістовий модуль ІІ.  Організаційно-педагогічні засади 
діяльності соціального гувернера

Тема 4. Основні завдання сімейної педагогіки. Специфіка 
педагогічної  діяльності гувернерів з дітьми 
в сучасних умовах

Сім’я як найперше соціально-педагогічне виховання й розвитку 
дитини. Гуманізація педагогічного процесу сьогодення. Мета домаш-
ньої освіти та навчання.

Основні завдання і зміст виховання дітей у сучасних умовах.
Суть поняття “виховний потенціал сім’ї”. Труднощі і помилки у 

сімейному вихованні. Їх причини і шляхи запобігання. 
Особливості роботи гувернера в контексті вимог, обумовлених 

особливостями сім’ї, домінуючими сімейними відносинами, розвит-
ком соціуму.

Література: основна [1; 5; 7; 10; 14; 15; 34; 45; 47]; 
додаткова [48; 55]
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Тема 5. Функції і характерні риси сучасної української 
родини.  Особливості соціальної роботи з різними 
типами сімей

Неоднозначність поглядів учених на визначення типології сім’ї, 
ознайомлення студентів із загальноприйнятими. 

Історичні зміни сім’ї як соціального інституту, трансформація 
форм української родини. Типові моделі сучасної сім’ї, функції та ха-
рактерні риси українців. 

Основні завдання і зміст сімейного виховання дітей у сучасних 
умовах. Особливості соціальної роботи з різними типами сімей.

Дотримання прав дитини в процесі життєдіяльності родини. Со-
ціально-правова захищеність дитини і гувернера.

Література: основа [1; 14;  22; 33; 46; 47]; 
додаткова [50]

Тема 6. Організація соціальної роботи з різними типами 
сімей.  Специфіка, інваріатні та варіативні види 
діяльності  сучасного гувернера

Роль і місце гувернера в роботі з дітьми, з дітьми-інвалідами, з 
дітьми, що страждають від різних видів насильств з боку батьків або 
родичів, з дітьми, які виховуються одинокими матерями та інші. 

Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушенням інтелек-
туального розвитку. Характеристика “Корекційної гувернерської си-
стеми освіти”.

Основні види діяльності соціального гувернера: навчально-ви-
ховна, соціально-педагогічна, культурно-просвітницька, корекційно-
розвиваюча, навчально-методична тощо. Характерні особливості на-
працювання педагогічної системи “Сім’я та обдаровані діти”.

Науково-дослідний підхід до складання, виконання та варіатив-
ності режиму дня дитини, застосування гувернерами освітньо-вихов-
них програм для її гармонійного розвитку. 

Соціально-психологічні методи гувернера в подоланні конфліктів 
з батьками.

Особливості роботи гувернера з дітьми із віруючих сімей. Духов-
но-моральне виховання на основі православних традицій.

Література: основна [1; 7; 9; 13; 15; 19; 27; 33]; 
додаткова [48; 55; 59]

Тема 7. Характеристика гувернерських систем навчання 
і виховання

Специфіка організації роботи соціальних гувернерів, основні види 
та її особливості. Формування “ я-концепції” соціального гувернера.

Пріоритетні гувернерські методики навчання і виховання дитини 
в домашніх умовах. 

Дослідно-педагогічна робота соціального гувернера з використан-
ням методики М. Монтессорі — в період короткотермінового пере-
бування в сім’ї; в організації роботи дитячого готелю; роботи повного 
дня в сім”і.

Ознайомлення з теоретично- екперементальними підходами ство-
рення моделей системи сімейного виховання і технологіями індиві-
дуального розвитку дошкільників у домашніх умовах в Україні: 
“Школа — сім’я”; “ Сім’я та обдаровані діти”, “Валеологічної гувер-
нерської системи”, “Колекційної гувернерської системи освіти”.

Визначення індивідуальних особливостей дитини на основі по-
рівняння загальних психолого-педагогічних характеристик, а також 
стабільних і нестабільних новоутворень в її характері та поведінці.

Застосування технологій індивідуального розвитку дошкільників 
в домашніх умовах. 

Характеристика індивідуальної адаптивної програми підготовки 
дитини до школи: її варіанти та етапи реалізації.

Література: основна [7; 9; 11; 15; 19; 25; 32]; 
додаткова [48; 50; 59]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Гувернерство як виховна система гуманістичної педагогіки.
2. Введення в професію — професійні якості гувернера, зміст про-

фесії, етичний кодекс.
3. Особливості гувернерства як форми індивідуального вихован-

ня й навчання дітей.
4. Становлення та розвиток гувернерства в Україні як педагогічна 

проблема.
5. Педагічний комплекс умов підвищення ефективності підготов-

ки в Україні гувернерів для сучасних потреб домашнього вихо-
вання і навчання.

6. Відродження інституту гувернерства як суспільно необхідного 
соціально-педагогічного явища в Україні.



10 11

7. Теореоретично-експериментальні підходи до створення моделі 
сімейного виховання й навчання.

8. Сутність та зміст сучасного педагогічного процесу домашнього 
виховання в Україні.

9. Педагогічний комплекс умов підвищення ефективності підго-
товки в Україні гувернерів для сучасних потреб домашнього ви-
ховання і навчання.

10. Проблеми розвитку гувернерства в Україні: історія та сучас-
ність.

11. Введення в професію — професійні якості гувернера, зміст про-
фесії, етичний кодекс.

12. Соціально-психологічна та консультаційна робота гувернерів з 
сім’ями.

13. Стратегічні напрямки, методика індивідуального виховання ді-
тей у ранньому віці.

14. Вивчення середовища, індивідуальних умов проживання дити-
ни в родині та можливість залучення додаткових позитивних 
факторів процесу виховання.

15. Відродження інституту гувернерства як суспільно необхідного 
соціально-педагогічного явища в Україні.

16. Культура домашнього педагога (гувернера) та технології спів-
робітництва з батьками дитини та людьми, які її оточують.

17. Методика розробки варіативності в організації та проведенні 
навчально-виховних занять гувернера з дітьми.

18. Використання комплексних ігрових методик у процесі вихо-
вання та коригування особистісного розвитку дитини.

19. Теоретико- методологічні засади методу М. Монтессорі.
20. Педагогіка співпраці в процесі індивідуальної роботи гувернера 

з дитиною.
21. Використання гувернером гри як методу виховання і навчання 

з дітьми різних вікових груп.
22. Сучасний погляд на професійну діяльність гувернера.
23. Зміст і завдання курсу “ Основи соціального гувернерства”.
24. Використання можливостей соціуму в організації соціально- 

виховної діяльності гувернера з вихованцем.
25. Застосування педагогіки співтворчості в процесі проведення 

гувернером індивідуальної роботи з дитиною.
26. Соціально-психологічна та консультативна робота сімейного 

педагога з дітьми.

27. Зміст навчально-виховної роботи гувернера з малюками.
28. Відмінності хлопчиків та дівчаток. Врахування їх педагогічній 

роботі гувернера.
29. Окремі психологічно-педагогічні особливості роботи гувернера 

з обдарованими дітьми.
30. Педагогічний комплекс умов підвищення ефективності підго-

товки гувернерів в Україні.
31. Сутність та зміст сучасного педагогічного процесу домашнього 

виховання в Україні.
32. Організація корекційно-педагогічної роботи з сім’єю, що вихо-

вує дитину з порушенням інтелекту, яка навчається на дому.
33. Розвиток надомного навчання в Україні. Історія розвитку надо-

много навчання та виховання за кордоном.
34. Роль соціального гувернера в підготовці дитини, що навчається 

на дому, і її батьків до соціально-трудової адаптації.
35. Особливості роботи гувернера з дітьми із віруючих сімей. Ду-

ховно-моральне виховання на основі православних традицій.
36. Професійна підготовка соціального гувернера як сімейного 

консультанта-дефектолога.
37. Культури взаємовідносин між батьками і домашнім виховате-

лем (гувернером) як основа гармонійного розвитку дитини.
38. Гувернерство як форма соціалізації дитини.
39. Яким бути домашньому вихователю — гувернеру в районному 

центрі?
40. Сучасні підходи до вивчення сім’ї.
41. Аналіз досвіду домашнього виховання в сім’ях різного соціаль-

ного статусу.
42. Освітянська діяльність гувернерів у сучасних умовах.
43. Особливості сімейного виховання дитини.
44. Становлення і розвиток “Валеологічної гувернерської систе-

ми”.
45. Педагогічна система “Сім’я і обдаровані діти”.
46. Основні теоретично-експериментальні підходи до створення 

моделей-систем гувернерської освіти.
47. Шляхи оптимізації вибору батьками освітніх програм у сімей-

ному вихованні.
48. Сімейна освіта як система і процес.
49. Індивідуальна програма роботи гувернера з дитиною — відобра-

ження функціональних можливостей і вікових особливостей.
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50. Основні види діяльності соціального гувернера.
51. Гувернерська виховна система — галузь гуманістичної педагогі-

ки.
52. Особливості роботи соціального гувернера в період коротко-

термінового перебування в сім’ї.
53. Об’єктивні причини відродження домашнього виховання в 

Україні. Роль і місце гувернерів у ній.
54. Соціальний статус гувернера в нашому суспільстві.
55. Специфіка роботи соціального гувернера в різних регіонах 

України.
56. Система навчання і виховання дітей-інвалідів. Роль і місце в ній 

гувернера.
57. Соціалізація дітей-інвалідів, специфіка роботи гувернера з цією 

категорією дітей, батьками і оточуючими.
58. Робота гувернера з дітьми, які страждають від різних видів на-

сильств з боку батьків або родичів.
59. Роль соціального гувернера в організації навчання і виховання 

дітей одиноких матерів.
60. Використання гувернером низки методів у розв’язанні конфлік-

тів з батьками дитини.
61. Особливості соціальної роботи з різними типами сімей.
62. Рівні підготовки соціальних гувернерів.
63. Соціально-педагогічний патронаж — один із методів роботи со-

ціального гувернера.
64. Методика опосередкованого впливу гувернера на вихованця.
65. Зміст і завдання курсу “Основи соціального гувернерства”.
66. Дотримання прав дитини в процесі життєдіяльності родини. 

Соціально-правова захищеність дитини і гувернера.
67. Формування “я-концепції” соціального гувернера.
68. Роль книги В. Одоєвського “Посібник для гувернанток” у підго-

товці педагогів для сімейного виховання.
69. Організаційно-педагогічні засади діяльності соціального гувер-

нера.
70. Визначення терміна “соціальний гувернер” на основі аналізу 

наукової літератури.
71. Юридичний статус професії соціального гувернера.
72. Складові гувернерської системи формування особистості.
73. Особистісна позиція гувернера в роботі з родиною і дитиною.

74. Характеристика основних етапів індивідуалізації при виборі гу-
вернера для вивчення дитини.

75. Інтегровані заняття з дитиною — запорука успіху гувернера у 
формуванні цілісного світогляду дитини.

76. Види професійної та допрофесійної підготовки соціальних гу-
вернерів в Україні.

77. Нормативно-правова база, статус соціального гувернера в су-
часних умовах.

78. Здатність до самоаналізу та самовдосконалення як важливі осо-
бистісні характеристики соціального гувернера.

79. Термінологічно-понятійний апарат курсу “Основи соціального 
гувернерства”.

80. Історико-джерельний огляд становлення та розвитку соціаль-
ного гувернерства в Україні.

81. Місце і роль гувернера в суспільстві і родині з погляду світової 
літератури та педагогічної спадщини.

 ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Проблеми розвитку гувернерства в Україні: історія та сучас-
ність.

2. Місце і роль гувернера в суспільстві і родині з погляду педаго-
гічної спадщини та літератури.

3. Професійна придатність. Вивчення професійно важливих осо-
бливих рис гувернера, його здатність до самоаналізу та самов-
досконалення.

4. Дотримання прав дитини в процесі життєдіяльності родини. 
Соціально-правова захищеність дитини і гувернера.

5. Розробка алгоритму процесу виховання дитини соціальним гу-
вернером. Процес адаптації його в родині.

6. Технологія вивчення особистості дитини, батьків, членів роди-
ни, оточуючого середовища соціальним гувернером.

7. Вікові особливості емоційно-соціального розвитку дитини та їх 
врахування гувернером в організації виховної роботи з дітьми.

8. Визначення індивідуальних особливостей дитини на основі по-
рівняння загальних психолого-педагогічних характеристик, а 
також стабільних і нестабільних новоутворень в її характері та 
поведінці.
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9. Специфічна діяльність домашнього педагога (гувернера) з діть-
ми з хронічними захворюваннями та з обмеженими можливо-
стями.

10. Науково-дослідний підхід до складання, виконання та варіа-
тивності режиму дня дитини, застосування освітньо-виховних 
програм для її гармонійного розвитку.

11. Особистий приклад гувернера як складова виховного процесу.
12. Врахування та використання можливостей соціуму в організа-

ції соціально-виховної та навчальної роботи гувернера з дити-
ною.

13. Форми підготовки соціальних гувернерів.
14. Зміст і завдання курсу. 
15. Сучасний погляд на професійну діяльність соціального гувер-

нера.
16. Методика опосередкованого впливу гувернера на вихованця.
17. Формування “я-концепції” соціального гувернера.
18. Соціальний захист гувернера, робота служб з працевлаштуван-

ня.
19. Врахування гувернером у своїй роботі особливостей анатомо-

фізіологічного та психологічного розвитку дітей.
20. Сутність організації контролю батьками за роботою гувернера. 

Юридична сторона.
22. Аргументуйте вашу думку на тезу, що виключно тільки індиві-

дуальне навчання має ряд негативних наслідків.
23. Схарактеризувати формування освітньо-виховної системи 

“Школа — сім’я”.
24. Пріоритетні гувернерські методики й теорії виховання дитини 

в домашніх умовах.
25. Організаційно-педагогічні засади діяльності педагога-гуверне-

ра.
26. Роль книги В. Одоєвського “Посібник для гувернанток” в підго-

товці педагогів для сімейного виховання.
27. Схарактеризуйте призначення сучасного гувернера.
28. Які складові гувернерської системи формування особистості?
29. В яких навчальних закладах проводять фахову підготовку май-

бутніх сімейних педагогів-гувернерів?
30. Особливості соціальної роботи гувернера з різними типами сі-

мей.
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