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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Психологія сім’ї»  складена відповідно до освітньо-
професійної  програми  підготовки  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  як
дисципліна за вибором студентів.

Предметом  навчальної  дисципліни  є  основні  положення  та  діагностичні  засоби
сімейної психології.

Основні розділи і теми курсу:
Розділ 1. Основні положення сімейної психології..
Розділ 2. Діагностика сімейних проблем. 
Розділ 3. Вирішення сімейних конфліктів. 

1. Опис навчальної дисципліни

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1  Метою викладання навчальної  дисципліни є поглиблення  теоретичних  знань  щодо
основних положень психології сім’ї та опрацюванні практичних навичок ефективної сімейної
комунікації

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є 
1) ознайомити студентів із основним положеннями сімейної психології;
2) сформувати уявлення щодо причини та методи подолання сімейних криз;
3)  навчити методам виховання та  аналізу проблемних аспектів  дитячо-батьківських

стосунків. 

1.3. Кількість кредитів 3,0

1.4. Загальна кількість годин 90
1.5. Характеристика навчальної дисципліни

за вибором
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки
2-й,3-й -й

Семестр
4-й, 6-й -й

Лекції
28 год.  год.

Практичні заняття
 год.  год.

Лабораторні заняття
 год.  год.

Самостійна робота
62 год.  год.

Індивідуальні завдання 
год.



Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить:

для денної форми навчання – 1/2

1.6. Заплановані  результати  навчання Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної
(освітньо-наукової) програми, студенти мають досягти таких результатів навчання:

1. Загальні  вміння  та  навички:  1)  засвоєння  різних  психологічних  підходів  до
особистісного  саморозвитку;  2)  вдосконалення  комунікативних  навичок;  3)
обізнаність щодо засобів підвищення професійного рівня; 4) вміння аналізувати власні
особистісні  вади  та  недоліки.  Знання  з  предметної  області:  1)  зміст  і  принципи
сімейної  психології;  2) теоретичні  засади методів  сімейної  психології;  3) методи та
техніки сімейної  психології. Практичні вміння та навички: 1) застосовування різних
методів та технік вирішення сімейних конфліктів; 2) проведення діагностики різних
сімейних  станів;  3)  аналіз  утруднень  родинної  коммунікації.  Когнітивні  вміння та
навички: 1) робота з літературними джерелами з сімейної психології; 2) аналіз технік
та методів  сімейної  психології  щодо приналежності  їх до певного підходу, глибини
впливу, адекватності  застосування  в  тій  чи  іншій  ситуації;  3)  оцінка  ефективності
функціонування сімейної системи.

2. Компетенції:  1)  здатність  до  ефективних  комунікацій,  взаємодій;  2)  здатність  до
професійного  та  особистісного  саморозвитку;  3)  знання  засобів  саморозвитку;  4)
орієнтація  у  сучасних  підходах  сімейної  психології;  5)  здатність  використовувати
теоретичні  знання  для  подолання  сімейних  проблем;  6)  вміння  аналізувати  і
регулювати власні емоційні стани; 7) ставити перспективні цілі для саморозвитку; 8)
вміння аналізувати і регулювати емоційні стани інших людей.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Основні положення сімейної психології.
Тема  1:  Поняття,  структура,  функції  та  етапи  розвитку  сім’ї .  Особливості
функціонування сучасної родини. Сучасний стан та перспективи розвитку інституту шлюбу.
Основні методи сімейної психології.
Тема 2. Теорії вибору шлюбного партнера. Класичні та сучасні психологічні теорії вибору
шлюбного  партнера  (психоаналіз,  архетипічна  психологія,  теорії  фільтрів  та  інш.).
Психологічні закони атракції.
Тема 3. Типологія сімей. Нормативні та дисфункціональні родини. Різні теоретичні підходи
до визначення типів проблемних сімей.

Розділ 2. Діагностика сімейних проблем.
Тема 4.  Поняття та  типи сімейних криз. Основні  принципи подолання  сімейної  кризи.
Порушення життєвих циклів сім’ї. Стадії розлучення та особливості подолання негативних
станів, пов’язаних із ним.
Тема 5. Характеристики сімейної системи.  Основні характеристики сімейної системи та
принципи її функціонування. Сімейні коаліції та холони. Сімейні міфи, сценарії, ігри та їх
роль.  Основні  положення трансгенераційної  психології.  Дитячо-батьківські  стосунки  та  їх
особливості.

Розділ 3. Вирішення сімейних конфліктів.
Тема 6. Аналіз родинних конфліктів. Виявлення механізмів порушення сімейних стосунків.
Виявлення порушень дитячо-батьківських стосунків.



Тема 7.  Психологічні  засоби вирішення конфліктів. Чинники порушення  комунікації  в
родині. Принципи побудування конструктивного діалогу між членами родини.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділу і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усього у тому числі Усього у тому числі
Л п лаб інд ср л п лаб інд Ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Розділ 1. Основні положення сімейної психології.

Тема  1.   Поняття,  структура,
функції та етапи розвитку сім’ї

14 4 10

Тема 2. Теорії вибору 
шлюбного партнера
Тема 3. Типологія сімей.

16

12

6

2

10

10
Разом за розділом 1 42 12 30

Розділ 2. Діагностика сімейних проблем
Тема 4. Поняття та типи 
сімейних криз 
Тема 5. Характеристики 
сімейної системи 

14

14

4

2

10

12

Разом за розділом 2 28 6 22
 Розділ 3. Вирішення сімейних конфліктів.

Тема 6. Аналіз родинних 
конфліктів 
Тема 7. Психологічні засоби 
вирішення конфліктів
Разом за розділом 3

9

11

20

4

6

10

5

5

10

Усього годин 90 28 62



4. Практичні заняття не передбачені планом

5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Форма
контролю

Денна
форма

навчання 

Заочна
форма

навчання 
1 Розділ 1. Основні положення сімейної психології.

Питання для самостійного опрацювання 
Тема 1:  Поняття,  структура,  функції  та  етапи
розвитку  сім’ї .  Класифікація  типів  родин  за
різними основами. Теорії кризи інституту шлюбу.
Тема  2.  Теорії  вибору  шлюбного  партнера.
Мотиви вступу до шлюб. Теорія вибору шлюбного
партнера  О.Вейнінгера.  Феномени  психологічної
атракції.
Тема 3. Типологія сімей. Уявлення щодо 
нормативної та дисфункціональної родини в 
різних психологічних підходах.

30

Виконання
підсумково

ї роботи
(реферату,

який не
передбачає
захисту) за
розділом 1.

2 Розділ 2.  Діагностика сімейних проблем.
Питання для самостійного опрацювання 
Тема  4.  Поняття  та  типи  сімейних  криз.
Порівняльний аналіз типів сімейних криз в різних
психологічних  підходах.  Причини  розлучення.
Зрада, ревнощі та насилля в сімейних стосунках.
Тема  5.  Характеристики  сімейної  системи.
Типологія дитячо-батьківських стосунків. Типи їх
порушення.  Дитяча  позиція  в  родині.  Стосунки
між сиблінгами. 22

Написання
есе

3. Розділ 3. Вирішення сімейних конфліктів.
Тема 6. Аналіз родинних конфліктів. Конфлікти
між  представниками  різних  поколінь.  Конфлікти
на побутовій, сексуальній та емоційній основі.
Тема  7.  Психологічні  засоби  вирішення
конфліктів. Методи  активної  уваги  та  слуханні.
Методи  постановки  питань.  Створення  любовної
карти за Дж.Готтманом. 10

Написання
есе

Разом 62

6. Індивідуальні завдання
Не передбачено навчальним планом

7.Методи контролю:



Для студентів денної та заочної форми навчання
- поточний контроль - підготування реферату на теми першого розділу  та підготування есе
за темами другого та третього розділу;
- підсумковий (семестровий контроль) - письмовий залік, який складається з двох питань, які
спрямовані  на  контроль  якості  розуміння  матеріалу.  Роботу  розподілено  на  20  варіантів.
Номер варіанту роботи може бути закріплений за студентом шляхом випадкового вибору або
за вибором викладача

Орієнтовні питання для підготовки до семестрового контролю

1. Поняття, структура, функції та етапи розвитку сім’ї.
2. Діагностика сімейних проблем. 
3. Поняття та типи сімейних криз. 
4.Теорії вибору шлюбного партнера. 
5.Типологія сімей. 
6. Порушення життєвих циклів сім’ї.
7.. Сімейні міфи, сценарії, ігри та їх роль.
8. Ознаки проблемних сімей. 
9. Класифікація типів родин за різними основами. 
10. Теорії кризи інституту шлюбу.
11. Мотиви вступу до шлюб. 
12. Феномени психологічної атракції.
13.Уявлення щодо нормативної та дисфункціональної родини в різних психологічних 

підходах.
14. Причини розлучення. 
15. Зрада, ревнощі та насилля в сімейних стосунках.
16. Типологія дитячо-батьківських стосунків. 
17.Стосунки між сиблінгами.
18.Чинники порушення комунікації в родині. 
19. Принципи побудування конструктивного діалогу між членами родини.
20. Основні характеристики сімейної системи та принципи її функціонування.

8. Схема нарахування балів

Розподіл балів для денної форми навчання

Поточний контроль та самостійна робота
Разом Залік СумаРозділ 1 Розділ 2 Розділ

3
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7

40 60 100
20 20

Студент  є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання
будь-якої форми поточної роботи (мінімальна кількість балів 20).

У якості контролю першого розділу студенти виконують контрольну реферативну роботу,
яка  оцінюється  в  20  балів  на  Критерії  оцінювання  контрольної  реферативної  роботи
представлено нижче.

Критерії оцінювання контрольної   реферативної   роботи



Бали Критерії оцінювання
20-16 самостійність,  оригінальність;  використання  основної  літератури  та

додаткового  матеріалу  або  іншомовних  джерел;  відповідність  формальним
критеріям (структура, володіння сучасним науковим матеріалом, послідовність
та  логічність,  обґрунтованість  аргументації  та  висновків,  грамотність,  якість
оформлення  тощо);  вміння  застосовувати  теоретичні  знання  для  рішення
практичних завдань; повне розкриття  теми.
.

15-11 часткова  самостійність;  використання  основної  літератури  та  додаткового
матеріалу  або  іншомовних  джерел;  відповідність  формальним  критеріям
(структура,  володіння  сучасним  науковим  матеріалом,  послідовність  та
логічність,  обґрунтованість  аргументації  та  висновків,  грамотність,  деякі
недоліки у оформлені);  вміння застосовувати  теоретичні  знання для рішення
практичних завдань; повне розкриття  теми.

10- 6 часткова самостійність;  вміння застосовувати  теоретичні  знання для рішення
практичних завдань; часткове розкриття  теми.

5-0 Нерозкрита тема, несамостійність
2 Своєчасність

У якості   контролю другого та третього розділу студенти виконують  контрольне есе,  яеа
оцінюється в 20 балів на Критерії оцінювання контрольного есе представлено нижче

Критерії оцінювання контрольної   реферативної   роботи

Бали Критерії оцінювання
20-16 самостійність,  оригінальність;  використання  основної  літератури  та

додаткового  матеріалу  або  іншомовних  джерел;  відповідність  формальним
критеріям (структура, володіння сучасним науковим матеріалом, послідовність
та  логічність,  обґрунтованість  аргументації  та  висновків,  грамотність,  якість
оформлення  тощо);  вміння  застосовувати  теоретичні  знання  для  рішення
практичних завдань; повне розкриття  теми.
.

15-11 часткова  самостійність;  використання  основної  літератури  та  додаткового
матеріалу  або  іншомовних  джерел;  відповідність  формальним  критеріям
(структура,  володіння  сучасним  науковим  матеріалом,  послідовність  та
логічність,  обґрунтованість  аргументації  та  висновків,  грамотність,  деякі
недоліки у оформлені);  вміння застосовувати  теоретичні  знання для рішення
практичних завдань; повне розкриття  теми.

10- 6 часткова самостійність;  вміння застосовувати  теоретичні  знання для рішення
практичних завдань; часткове розкриття  теми.

5-0 Нерозкрита тема, несамостійність
2 Своєчасність

Критерії оцінювання  письмового заліку 



(письмовий залік включає 3 питання)

Бали за
контрольне

питання 

Критерії оцінювання

18-20 У  відповіді  повністю  розкрито  зміст  питання.  Матеріал  викладено  логічно,
аргументовано, мова є грамотною, науковий стиль викладення матеріалу, вільне
володіння термінологічним апаратом дисципліни. У відповіді продемонстровано
високий  рівень  володіння  матеріалом,  що  було  викладено  на  лекціях,  та
додатковим матеріалом, що винесено для самостійної роботи. 

14-17 Відповідь  досить  повно  розкриває  зміст  питання  або  розкриває  основні
(найважливіші)  аспекти  у запитанні,  студент  володіє  термінологічним апаратом
дисципліни.   У  викладеному матеріалу  студент  має  помилки  із  аргументацією
відповіді,  недостатня  логічність  та  послідовність  викладення  матеріалу.  У
відповіді  продемонстровано  високий  рівень  володіння  матеріалом,  що  було
викладено на лекціях, та середній рівень володіння додатковим матеріалом. 

10-13 Відповідь  на  контрольне  питання  є  неповною,  розкриває  тільки  деякі  аспекти
навчального  матеріалу.  Студент  припускається  помилок  у  використанні
термінології  навчальної  дисципліни.  Рівень  володіння  матеріалом,  що  було
викладено на лекціях, та додатковим матеріалом  є середнім.

5-9 У  відповіді  допущено  суттєві  помилки,  які  свідчать  про  незнання  лекційного
матеріалу  або  обов’язкової  літератури;  студент  слабо  володіє  термінологією
дисципліни.

0-4 Відповідь практично відсутня, студент демонструє незнання лекційного матеріалу
або обов’язкової літератури; не володіє термінологією.

Шкала оцінювання

Сума  балів  за  всі  види
навчальної  діяльності
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно

9. Рекомендоване методичне забезпечення

Базова література
1. Браун Дж.,  Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии.  – СПб.:  Питер,

2001. – 352 с.
2. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С., Жидко М. Е.  Психотерапия: Учебник для вузов. – СПб.:

Питер, 2009. – 472 с.
3. Райгородский  Д.Я.  Психология  и  психоанализ  любви.  Учебное  пособие.  –  Самара:

Издательский дом «БАХРАХ-М». 2007. – 688 с.
4. Сімейний кодекс України. Станом на 07.09.2018 р. – К., 2018.
5. Седих К. Психологія сім'ї. - К., 2015. – 192 с.



6. Фрай А. Математика кохання:  стереотипи,  докази і  пошук  остаточного рішення.  – Х.,
2017. – 128 с.
7. Эйдемиллер Э. Г.,  Добряков И. В. , Никольская И. М.  Семейный диагноз и семейная
психотерапия. – СПб.: Речь, 2006. – 352 с.

Допоміжна:

1. Алёшина Ю.С., Гозман Л.Я. Социально-психологические методы исследования
супружеских отношений. — М., 1987.

2. Андрійченко К.В. Психологія сім’ї. – Харків, 1999. 

3. Батіщева Г. О., Зайцева 3. Г. Робота соціальних служб для молоді з
молодою сім’єю. Методичні рекомендації. — К.:А.Л.Д., 1996.

4. Витакер К. А., Бамберри В. Танцы с семьей – М., 1999

5. Готтман Дж. Карта любви. – М., 2011.

6. Готтман Дж. Шварцман-Готтман Дж. Испытание ребенком. – М., 2016.

7. Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи // Социальные
исследования. — 1995. — №10.

8. Дорно П. В. Современный брак: проблемы и гармонии. — М., 2000.

9. Максименко Д. С. Виховуємо дитину. Практична психологія. – К., 2018.

10. Максименко Д. С. Коли ваша дитина зводить вас з розуму. Практична 
психологія. – К., 2018.

11. Проблеми і перспективи української сім’ї // Галицькі контракти. – 2001.
— №11.

12. Роуч М.  Злюб. Як парувалися наука й секс. – Фабула, 2018. – 254 с.
13. Сатир В. Вы и ваша семья – М., 2002.

14. Харчев А.Г., Голод С.И. Профессиональная работа женщин и семья. –
С.-Пб., 1994.

15. Хромишенко Г.С. Сім’я – держава в державі. – К., 1996.

16. Чепмэн Г. Пять языков любви. – К., -2018.

17. Ялом І. Брехуни на кушетці. – Х., - 2018.

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

http://www.pca.kh.ua/
http://psiholog.com.ua

http://psiholog.com.ua/
http://www.pca.kh.ua/


http://www.psychoanalyst.ru/psychology/psychotherapist.htm
www.psychotherapy.net
www.psychologytoday.com
http://www.agpa.org
http://psyjournal.ru 

http://psyjournal.ru/
http://www.agpa.org/
http://www.psychologytoday.com/
http://www.psychotherapy.net/
http://www.psychoanalyst.ru/psychology/psychotherapist.htm

	Робоча програма навчальної дисципліни
	1. Опис навчальної дисципліни
	Разом за розділом 3
	Усього годин


