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знати:
- теоретичні засади сімейної політики;
- особливості сімейного виховання в Україні та за кордоном;
- методологічні основи формування та реалізації державної
сімейної політики України;
- правові та інституційні засади, реальний стан сучасної
державної сімейної політики України та
механізмами
підвищення її ефективності;
- напрями модернізації структури управління державної
сімейної політики;
- основні форми підтримки сім’ї з боку держави та напрями
удосконалення механізмів державного регулювання сімейної
політики.
Стан сім’ї в сучасному суспільстві. Специфіка сімейного
виховання. Сім’я і її вплив на формування особистості дитини.
Процес розвитку дитини до народження. Особливості
соціалізації дитини в сім’ї. Рання соціалізація дитини у сім'ї, її
механізми. Особливості материнської і батьківської любові.
Моделі поведінки батьків. Типи матерів та їх вплив на
формування дитини. Функції батька у вихованні дитини.
Особливості спілкування дорослих з дітьми в сім’ї. Методи
виховання у сім'ї. Система батьківського контролю Дисципліна
як метод виховання дитини. Статеві особливості розвитку дітей
та їх урахування у сімейному вихованні Статева ідентичність.
Організація безпечного середовища в умовах сім'ї. Організація
змістовного дозвілля в сім’ї. Педагогічна майстерність батьків

Результати навчання:

Короткий зміст навчальної
програми:

Необхідні базові знання з
дисциплін (за потреби):
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Рекомендована література:

• соціальна політика
• культурологія
• соціальне забезпечення
• релігієзнавство
• усне опитування, контрольна робота
• підсумковий контроль (контрольний захід - залік): письмовоусна форма
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