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1. Опис навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, освітній 
ступінь 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

 

Кількість кредитів – 5 
 

Галузь знань 
01 Освіта / Педагогіка 

  
Нормативна 

 

Спеціальність: 
012  Дошкільна освіта 

Рік підготовки: 
2-й 

 Семестр 

Загальна кількість 
годин –   150 год. 

4-й 
 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних  –  2,2 
самостійної роботи 
студента – 5 год. 

Ступінь  

бакалавр 

 

20 год 

Практичні, 
семінарські 

30 год 
Самостійна робота 

100 год 
 

Вид контролю: залік 
Мова навчання – українська 
 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 150 год.: 
50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (33% / 67%). 

 
 
 
 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни та результати навчання 
 

Мета курсу:  цієї дисципліни – сформувати у студентів наукові поняття про теорію 
і методику домашнього виховання та навчання, її цілі та завдання; допомогти їм в 
оволодінні основними теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо навчання і 
виховання особистості в сім’ї та навчити їх застосовувати ці знання і вміння в майбутній 
педагогічній діяльності. 

Завдання курсу: 
- ознайомити студентів з технологією роботи гувернера; 
- озброїти майбутніх соціальних педагогів методиками вивчення, навчання та 
виховання дітей різних вікових груп. 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 
визначити: 
- особливості роботи гувернера в сім’ї, встановлення взаємостосунків з дитиною та її 
батьками; 
- особливості підготовки дітей дошкільного навчання; особливості виховання 
культури поведінки у дітей в громадських місцях, на природі, вдома, в гостях, під час 
приймання гостей; 
- методику загартування і фізичного виховання дітей у сім’ї. В результаті вивчення 
дисципліни студенти повинні :  
ознайомити: 
- здійснити вивчення особистості дитини, встановити її готовність до навчання в 
школі; 
- режимом дня для дітей різних вікових груп; 
- розробкою сценаріїв сімейних свят; 
- допомогти батькам у підготовці дитини до навчання в школі; 
- допомогти дитині у підготовці уроків; 
- організувати дозвілля дітей різного віку. 

Передумови для вивчення дисципліни: філософія, педагогіка, педагогіка 
дошкільна, дитяча психологія, соціальна педагогіка, фахові методики дошкільної освіти  

Навчальна дисципліна складається з 5-х кредитів. 
Очікувані результати навчання: 

ПРН-1. Розуміти і визначати соціально-культурні передумови дошкільної освіти 
(педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, організаційні форми, 
методи і засоби); знаходити типові ознаки і специфіку процесів виховання, навчання, 
освіти і розвитку дітей у ранньому і дошкільному віці. 
ПРН-2. Розуміти, описувати і аналізувати явища з розвитку, навчання і виховання дітей 
раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних 
понять і категорій. 
ПРН-4. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності 
дітей дошкільного віку, способи їх використання у розвитку, навчанні і вихованні дітей 
раннього і дошкільного віку. 
Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями 

І. Загальнопредметні: 
ЗК-2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК-3. Здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми. 
ЗК-4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК-5. Здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків своїх дій 
ЗК-7. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної критики. 



 

ЗК-8. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових 
норм. 
ЗК-10. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних, 
комунікаційних, проектних технологій. 

ІІ. Фахові: 
ФК-1 Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 
особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 
самосвідомість, самооцінка, самоповага). 
ФК-4. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку первинних уявлень 
про предметне, природне, соціальне довкілля, властивості і відношення предметів; 
розвитку самосвідомості (Я дитини і його місце в довкіллі). 
ФК-7. Здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку суспільно визнаних 
морально-етичних норм і правил поведінки. 
ФК-12. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку естетичного 
ставлення до довкілля, емоційного сприймання і переживання творів мистецтва. 
ФК-13. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку елементарних 
уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби 
тощо). 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Гувернерство як соціально-педагогічне явище  
Тема 1. Генезис і розвиток гувернерства як цілісної педагогічної системи. Зміст, 

мета і завдання курсу. Сучасні вчені, які займаються проблемою гувернерства. 
Гувернерство як один з напрямів дослідження соціальної та сімейної педагогіки. Сутність 
поняття сімейний педагог (гувернер), організаційно-педагогічні засади діяльності 
педагога-гувернера. ―Гувернерська ― система формування особистості як форма 
індивідуального виховання і навчання дітей. Причини, що спонукають батьків звернутися 
до послуг гувернера 

Тема 2. Історико-педагогічний аналіз становлення інституту гувернерства. 
Гувернерство в найдавніші часи. Гувернерство в Стародавній Греції. Спартанська і 
афінська системи виховання. Філософи-гувернери.Гувернерство в Римі. Гувернерство в 
країнах Стародавньої Азії та Сходу. Гувернерство у східних слов’ян.Релігійно-
церковневиховання в епоху середньовіччя. Лицарське виховання. Гувернерство на 
території Київської Русі. Тенденції розвитку гувернерства в періоди Відродження та 
Реформації. Гувернерство у період українського Відродження. Методичні підходи до 
теорії й практики індивідуального домашнього виховання й навчання у ХVІ – ХVІІІ ст.Й. 
Песталоцці, Й. Гербарт, А. Дістервег про домашнє виховання і навчання. Основні 
педагогічні течії ХІХ ст. Стан гувернерства в Російській Імперії у ХVІІІ - ХІХ ст. Основні 
положення концепції Ястребцева про гувернерське виховання і навчання дитини. Ф. 
Кочержинський про навчання за звуковим методом. І. Паульсон про методику навчання 
читання. Система навчання читання Ф. Грекова. В. Волкович та С. Лібрович про значення 
книжки в житті дитини. 

Тема 3.Професійна характеристика гувернера. Функції гувернера. Психолого-
педагогічні особливості навчально-виховної діяльності гувернера. Педагогічна творчість 
гувернера. 

Кредит 2. «Організаційно-педагогічні засади підготовки соціального 
гувернера до роботи з вихованцями»  

Тема 4. Діагностика виховного потенціалу сім’ї. Сім'я як провідний фактор 
соціалізації особистості. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю. Виховні 
можливості сім'ї як фактор формування шлюбно-сімейних уявлень у молоді. 

Тема 5. Застосування потенціалу соціального середовища в організації освітньо-
виховної діяльності гувернера. Алгоритм входження гувернера в сім’ю. Роль дорослого у 



 

вихованні та розвитку дитини. Виховна функція сім’ї. Особливості сімейного виховання 
дошкільників. Типи поведінки батьків. Авторитет батьків. Принципи сімейного 
виховання. Виховний потенціал сім’ї. Педагогічна культура батьків та їх виховання. 
Вивчення сімейного ладу та психолого-педагогічної культури сім'ї. Методика контактної 
взаємодії з сім'єю. Консультування у роботі соціального гувернера. Ідеї педагогіки 
співробітництва у діяльності гувернера. 

Кредит 3. Першооснови соціально-педагогічної роботи гувернера з різним 
контингентом вихованців і батьків 

Тема 6. Психолого-педагогічні основи професійної діяльності гувернера з дітьми з 
особливими потребами. Діти з особливими потребами як актуальна проблема соціальної 
педагогіки. Проблеми сімей, які виховують дітей-інвалідів. Взаємодія соціального 
гувернера з сім'єю, що виховує дитину з особливими потребами. Система реабілітації 
дитини з особливими потребами. Функції, форми, методи та підходи до діяльності 
гувернера у роботі з сім'ями, що виховують дітей з особливими потребами. Педагогічна 
допомога родині (матері) у вихованні дитини з особливими потребами. 

Тема 7. Технології роботи гувернера з вихованцями  дошкільного  віку. Вікова 
періодизація дитинства. Особливості анатомо-фізіологічного та психологічного розвитку 
дітей дошкільного віку. Показники рівня розвитку дитини. Особливості виховання дітей 
дошкільного віку. Врахування індивідуальних особливостей дітей. Врахування 
темпераменту у вихованні дитини. Вікові кризи у розвитку дітей (1, 3 і 6-7 років). Поради 
гувернера щодо пом'якшення їх протікання. Основні потреби дітей дошкільного віку. 
Психолого-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку (6-7–10-11 років) 
Проблеми психології молодшого шкільного віку (соціальна ситуація розвитку молодшого 
школяра; навчальна діяльність як провідна; новоутворення психічного розвитку; розвиток 
пізнавальної сфери; розвиток емоційно-вольової сфери та особистості молодшого 
школяра).  

Тема 8. Наукові  засади  складання  гувернером  режиму дня вихованця. 
Особливості розвитку дитини на кожному віковому етапі. Планомірність режиму дня 
дитини раннього дошкільного віку та дошкільного і шкільного віку. 

Тема 9. Методика підготовки дитини до школи в домашніх умовах. Виявлення 
ступеня готовності дитини до навчання в школі. Виявлення рівня психологічних 
особливостей і рис характеру вихованця, важливих для процесу навчання, а також рівня 
знань і їх відповідність віку дитини та вимогам сучасної школи. Методика розробки 
індивідуальної програми навчальних занять, коригуючих ігор тощо. Готовність дітей до 
шкільного навчання. Мотиваційна готовність дитини до школи. Емоційно-вольова 
готовність дитини до школи. Розумова готовність дитини до школи. Особливості 
діяльності гувернера з дітьми шкільного віку: поради щодо виконання домашніх завдань, 
профілактика психологічного навантаження школяра, привчання до праці. Комп'ютер і 
здоров'я дитини молодшого шкільного віку. Діяльність гувернера з дітьми підліткового 
віку 

Тема 10. Особливості професійної діяльності гувернера з дітьми шкільного віку. 
Особливості готовності дитини до шкільного навчання. Труднощі, що характеризують не 
готовність дитини до школи. Загальна характеристика методів вивчення дітей у сім'ї. 

Кредит 4 Організація професійної діяльності соціального гувернера 
Тема 11. Організація професійної діяльності гувернера з формування культури 

поведінки та спілкування виховання. Методика роботи гувернера з морального виховання 
дитини. Методика трудового виховання дитини в сім’ї. Естетичний розвиток дитини та 
методика організації дитячих свят удома. Методика загартовування та особливості 
фізичного виховання дітей різних категорій в домашніх умовах. Методика статевого 
виховання дітей вдома. Розумове виховання та навчання дошкільників удома. 



 

Тема 12. Технологія організації образотворчої, театральної та музичної діяльності 
вихованців у домашніх умовах. Особливості навчальної роботи з організації організації 
образотворчої, театральної та музичної діяльності вихованців у домашніх умовах 

Тема 13. Технологія організації дозвілля вихованців у домашніх умовах. 
Дозвільно-оздоровча сфера сім'ї. Функції, рівні, закономірності дозвілля. Значення 
сімейних традицій у житті родини. Свята, обряди в родинному колі: родини, хрестини, дні 
народження, новосілля, похорони. Розробка та представлення сценарію сімейного свята 
для дитини. 

Кредит 5 Організація освітньо-виховної роботи діяльності гувернера 
Тема 14. Зміст, форми і методи організації роботи гувернера з дітьми різних 

вікових категорій.  
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 
 

Усього  у тому числі 
л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 
Кредит 1. Гувернерство як соціально-педагогічне явище 

Тема 1. Генезис і розвиток гувернерства як 
цілісної педагогічної системи… 

10 2 2   6 

Тема 2. Історико-педагогічний аналіз 
становлення інституту гувернерства 

10  2   8 

Тема 3. Професійна характеристика гувернера 10 2 2   6 
Усього годин 30 4 6   20 

Кредит 2 Організаційно-педагогічні засади підготовки гувернера до роботи з 
вихованцями 

Тема 4. Діагностика виховного потенціалу 
сім’ї 

12 2 2   8 

Тема 5. Завтосування потенціалу середовища в 
організації освітньо-виховної діяльності 
гувернера. Алгоритм входження гувернера в 
сім’ю 

18  2   16 

Усього годин 30 2 4   24 
Кредит 3. «Першооснови соціально-педагогічної роботи гувернера з різним 

контингентом вихованців і батьків» 
Тема 6. Психолого-педагогічні напрямки 
роботи основипрофесійної діяльності 
гувернера з дітьми з особливими потребами 

6 2 2   2 

Тема 7. Технології роботи гувернера з 
вихованцями  дошкільного  віку 

8 2 4   2 

Тема8. Наукові  засад складання  гувернером  
режиму дня вихованця 

6  2   4 

Тема 9. Методика підготовки дитини до 
школи в домашніх умовах… 

8 2 2   4 

Тема 10. Особливості професійної діяльності 
гувернера з дітьми шкільного віку 

6  2   4 

Усього годин 34 6 12   16 
Кредит 4. Організація професійної діяльності гувернера 

Тема 11. Організація професійної діяльності 8 2 2   4 



 

гувернера з формування культури поведінки та 
спілкування виховання 
Тема 12. Технологія організації образотворчої, 
театральної та музичної діяльності вихованців 
у домашніх умовах 

12 2 2   8 

Тема 13. Технологія організації дозвілля 
вихованців у домашніх умовах  

16 2 2   12 

Усього годин 36 6 6   24 
Кредит 5 Організація освітньо-виховної роботи діяльності гувернера 

Тема 14. Зміст форми і методи організації 
роботи гувернера з дітьми різних вікових 
категорій. 

 2 2   16 

Усього годин 20 2 2   16 
Усього годин 150 20 30   100 

Тематика лекційних занять 
Денна форма навчання 

№ з/п 
Тема 

К-ть 
год. 

Кредит 1. Гувернерство як соціально-педагогічне явище 
 Тема 1. Генезис і розвиток гувернерства як цілісної педагогічної системи… 2 
 Тема 3. Професійна характеристика соціального гувернера 2 
Кредит 2 Організаційно-педагогічні засади підготовки гувернера до роботи з вихованцями 

 Тема 4. Діагностика виховного потенціалу сім’ї 2 
Кредит 3. Першооснови соціально-педагогічної роботи гувернера з різним контингентом вихованців і 
батьків 
 Тема 6. Психолого-педагогічні напрямки роботи основи професійної діяльності 

гувернера з дітьми з особливими потребами 
2 

 Тема 7. Технології роботи гувернера з вихованцями  дошкільного  віку 2 

 Тема 9. Методика підготовки дитини до школи в домашніх умовах… 2 

Кредит 4. Організація професійної діяльності гувернера 
 Тема 11. Організація професійної діяльності гувернера з формування культури 

поведінки та спілкування виховання 
2 

 Тема 12. Технологія організації образотворчої, театральної та музичної діяльності 
вихованців у домашніх умовах 

2 

 Тема 13. Технологія організації дозвілля вихованців у домашніх умовах 2 

Кредит 5 Організація освітньо-виховної роботи діяльності гувернера 
 Тема 14. Зміст форми і методи організації роботи гувернера з дітьми різних вікових 

категорій. 
2 

Разом 20 
Тематика практичних занять 

Денна форма навчання 
№ з/п 

Тема 
К-ть 
год. 

Кредит 1. Гувернерство як соціально-педагогічне явище 
 Тема 1. Генезис і розвиток гувернерства як цілісної педагогічної системи… 2 



 

 Тема 2. Історико-педагогічний аналіз становлення інституту гувернерства 2 

 Тема 3. Професійна характеристика гувернера 2 
Кредит 2 Організаційно-педагогічні засади підготовки гувернера до роботи з вихованцями 

 Тема 4. Діагностика виховного потенціалу сім’ї 2 
 Тема 5. Застосування потенціалу соціального середовища в організації освітньо- 

виховної діяльності гувернера. Алгоритм входження гувернера в сім’ю 
2 

Кредит 3. Першооснови соціально-педагогічної роботи гувернера з різним контингентом 
вихованців і батьків 

 Тема 6. Психолого-педагогічні напрямки роботи основи професійної діяльності 
соціального гувернера з дітьми з особливими потребами 

2 

 Тема 7. Технології роботи гувернера з вихованцями  дошкільного  віку 4 

 Тема 8. Наукові    засади    складання    гувернером   режиму дня вихованця 2 

 Тема 9. Методика підготовки дитини до школи в домашніх умовах… 2 
 Тема 10. Особливості професійної діяльності гувернера з дітьми шкільного віку 2 

Кредит 4. Організація професійної діяльності соціального гувернера 

 Тема 11. Організація професійної діяльності гувернера з формування культури 
поведінки та спілкування виховання 

2 

 Тема 12. Технологія організації образотворчої, театральної та музичної діяльності 
вихованців у домашніх умовах 

2 

 Тема 13. Технологія організації дозвілля вихованців у домашніх умовах  2 
Кредит 5 Організація освітньо-виховної роботи діяльності гувернера 
 Тема 14. Зміст форми і методи організації роботи гувернера з дітьми різних вікових 

категорій. 
2 

Разом 30 

Самостійна робота 
Денна форма навчання 

№ з/п 
Тема 

К-ть 
год. 

Кредит 1. . «Гувернерство як соціально-педагогічне явище» 

 Тема 1. Генезис і розвиток гувернерства як цілісної педагогічної системи… 6 
 Тема 2. Історико-педагогічний аналіз становлення інституту гувернерства 8 
 Тема 3. Професійна характеристика гувернера 6 
Кредит 2 Організаційно-педагогічні засади підготовки гувернера до роботи з вихованцями» 

 Тема 4. Діагностика виховного потенціалу сім’ї 8 
 Тема 5. Завтосування потенціалу соціального середовища в організації освітньо- 

виховної діяльності гувернера. Алгоритм входження гувернера в сім’ю 
16 

Кредит 3. «Першооснови соціально-педагогічної роботи гувернера з різним контингентом 
вихованців і батьків» 
 Тема6. Психолого-педагогічні напрямки роботи основи професійної діяльності 

гувернера з дітьми з особливими потребами 
2 

 Тема 7. Технології роботи гувернера з вихованцями  дошкільного  віку 2 
 Тема8. Наукові    засади    складання    гувернером   режиму дня вихованця 4 

 Тема 9. Методика підготовки дитини до школи в домашніх умовах… 4 



 

 Тема 10. Особливості професійної діяльності гувернера з дітьми шкільного віку 4 
Кредит 4. Організація професійної діяльності гувернера 

 Тема 11. Організація професійної діяльності гувернера з формування культури 
поведінки та спілкування виховання 

4 

 Тема 12. Технологія організації образотворчої, театральної та музичної діяльності 
вихованців у домашніх умовах 

8 

 Тема 13. Технологія організації дозвілля вихованців у домашніх умовах  12 
Кредит 5 Організація освітньо-виховної роботи діяльності гувернера 
 Тема 14. Зміст форми і методи організації роботи гувернера з дітьми різних вікових 

категорій. 
16 

Разом 100 
9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 
ЄКТС 

СУМА 
БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 
B 80-89 4 (добре) 4/добре/ зараховано C 65-79 
D 55-64 

3 (задовільно)  3/задов./ зараховано 
  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 
 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 
умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 
поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 
групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 
поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 
матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 
тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 
здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 
студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 
Студенту виставляється відмінно ставиться за повні та міцні знання матеріалу в 

заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною 
програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні 
і творчому використанні набутих знань та умінь. 

Студенту виставляється дуже добре ставиться за вияв студентом повних, 
систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення 
знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

Студенту виставляється достатньо ставиться за вияв знання основного навчального 
матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 
навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але 
студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно виставляється студентові, 
відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, 
фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 



 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 
самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 
кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань.      

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд. 

 
10. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  
(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 
контрольні роботи. 

11. Методи навчання 
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 
сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 
додатковими джерелами, спостереження над усним мовленням, спостереження над 
мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод 
навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні 
(малюнки, схеми, графіки та ін.). 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
1. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. для студентів вищих 
навчальних закладів.  К.: «Академвидав». 2018.  408 с. 
2. Соціальна педагогіка : навч. – метод. посіб. для підготовки до державної атестації 
студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Луцьк: П.П.Іванюк В. П., 2009.  
276 с. 

Додаткова 
1. Маценко Л. М. Методика роботи гувернера. К.: ДАК ККіМ, 2010.  242 с. 
2. Сарапулова Є. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності  
гувернера.  К.: МАУП, 2003.  262 с. 

13.  Електронні ресурси: 
Режим доступу: 
1. http://www.7ya.ru 
2. http://babyzone.org.ua 
3. http://www.babyhelp.kiev.ru 
4. http://www.bezproblem.lviv.ua 
5. http://www.bonna.ru 
6. http://www.friendship.com.ru 
7. http://www.governess.ru 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР 
Накопи-
чувальні 
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