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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Мета: Забезпечення належної бази знань, формування наукового 
світогляду. Сформувати у студентів загальні уявлення про найважливіші 
етичні, естетичні та моральні якості, оволодіння досягненнями світової 
цивілізації в галузі домашньої економіки. Ознайомлення з законами 
планування сімейного бюджету та його використання, з основами 
законодавства про шлюб та сім’ю. Розглянути різні аспекти сімейних 
відносин. Завдання: формування, поглиблення та систематизація теоретичних 
знань студентів з окремих розділів (модулів) дисципліни; закріплення 
основних практичних вмінь та навичок студентів; забезпечення професійного 
спрямування навчального матеріалу; стимулювання мотиваційної сфери 
студентів шляхом використання новітніх технологій та засобів навчання; 
забезпечення міжпредметних зв’язків.  

Накопичення знань, а на їх основі вирішення проблем, які виникають 
у різних життєвих ситуаціях. Розвивати здатність до системного мислення, 
яке включає індивідуальний досвід участі в навчальному процесі або вміння 
вчитися. Розуміння практично-наслідкових зв’язків розвитку домашньої 
економіки й уміння їх використовувати в професійній, соціальній діяльності 
та різних життєвих ситуаціях.  

 
Очікувані результати навчання з дисципліни 

Здобувач вищої освіти повинен: 
- вміти використовувати  у виробничій і соціальній діяльності 

фундаментальні поняття і категорії державотворення для  обґрунтування 
власних світоглядних позицій та політичних переконань з урахуванням  
процесів соціально-політичної історії України, правових засад, етичних норм 



та культури поведінки. Здатність використовувати знання й уміння з 
теоретичної граматики, теоретичної фонетики, лексикології, стилістики для 
іншомовного комунікативного спілкування основною іноземною мовою.. 

Майбутній фахівець повинен мати наступні компетенції: 
- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 
і свобод людини і громадянина в Україні. 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі  розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку  та ведення здорового способу життя.. 

 
Теми лекцій 

 
Тема 1. Зміст та завдання дисципліни. Житло та його утримання. Обладнання 

квартири, житлового будинку.  
Тема 2. Догляд за речами домашнього вжитку, одягом та взуттям. Розробка 

проекту кухні.  
Тема 3. Планування та благоустрій садиби та присадибної ділянки.  
Тема 4. Економне ведення присадибного господарства. 
Тема 5. Історичний аспект харчування. Режим харчування. Складання меню. 

Сервірування столу.  
Тема 6. Зберігання харчових продуктів. Організація раціонального 

харчування і економія 
Тема 7. Планування сімейного бюджету. Сімейні ресурси та заощадження.  
Тема 8. Споживачі та їх інтереси. Права і обов’язки споживачів. Закон 

України «Про захист прав споживачів». 
Тема 9. Історичний розвиток поглядів на сім’ю та шлюб. Закон і сім’я. 

Педагогіка сімейних відносин.  
Тема 10. Батьківська педагогіка. Психологічний клімат у сім’ї. Ознайомлення 

з основами законодавства України про шлюб та сім’ю. 
Неблагополучна сім’я. Типи неблагополучних родин. 

 
 
 

Теми практичних занять 
 
1. Розробка проекту кухні. Варіанти розміщення меблів та обладнання. 

Планування садиби та присадибних ділянок і будівель.  
2. Ознайомлення з добовою потребою людей різного віку у білках, жирах, 

вуглеводах. Складання меню для родини на один день  



3. Ознайомлення з правилами сервірування столу та подавання страв і 
напоїв. Правила поведінки за столом. Культура споживання їжі, напоїв  

4. Планування сімейного бюджету Ознайомлення з оформленням та 
веденням господарчої і касової книжок. Опис сімейних ресурсів  

5. Ознайомлення з основами законодавства України про шлюб, сім’ю. 
Психологічний клімат у сім’ї  

Ділова гра : «Конфлікт у сім’ї та шляхи його розв’язання» 
 


