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ВСТУП
Програма  навчальної  дисципліни  «Сімейне  консультування»  складена

відповідно  до  освітньо-професійної   програми  підготовки  освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму _6.030102 психологія_.

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення основних підходів до
сімейного консультування, які склалися у вітчизняній та зарубіжній психології, а
також методів та прийомів практичної діяльності психолога, який працює в сфері
сімейного консультування.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення основних понять,

задач та можливостей сімейного консультування, теоретичних питань психології
сім’ї,  механізмів  корекційного  впливу  в  практиці  сімейного  психологічного
консультування,  основних  теоретичних  моделей  сімейного  консультування,
об’єктивних  та  суб’єктивних  детермінант  розвитку  дитини,  батьківських
установок та стилів спілкування.

1.3. Кількість кредитів  - 3

1.4. Загальна кількість годин - 90
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

4-й 4-й
Семестр

8-й 8 -й
Лекції

15 год. 6- год.
Практичні, семінарські заняття

15 год. 4-  год.
Лабораторні заняття



 год.  год.
Самостійна робота

60 год. 80-год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з  вимогами освітньо-професійної  програми,  студенти повинні  досягти

таких результатів навчання:
- вільно орієнтуватися в літературі з психологічного консультування сім’ї;
- чітко  визначати,  до  якого  теоретичного  напрямку  відноситься  той  чи

інший автор, який займається сімейним консультуванням;
- вміло використовувати психодіагностичний матеріал для роботи з сім’єю;
- аналізувати  сімейні  проблеми,  конкретні  ситуації  з  практики  сімейного

консультанта та надати конкретні рекомендації.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Консультативна психологічна допомога сім’ї.

Тема 1.   Види консультативної  допомоги сім’ї.  Психотерапевтична модель
сімейного психологічного консультування.

Тема 2.  Психологія  розвитку  дитини і  взаємовідносин  дітей  та  бітьків  як
теоретична  основа  консультативної  практики.  Об’єктивні  та  суб’єктивні
детермінанти розвитку дитини, батьківські установки та стилі виховання.

Розділ 2.  Основні напрямки сімейного консультування в зарубіжній та
вітчизняній психології.

Тема 3. Основні поняття структурної моделі консультування сім’ї. Структура
сім’ї;  субсистеми  сім’ї  (холони);  внутрішньосімейні  межі  (межі  між
субсистемами).  Цілі  психологічної  допомоги  в  рамках  структурної  моделі  та
робота психолога з сім’єю. (С.Мінухін, Б.Монтальво, Б.Герні, Б.Розман, Г.Апонте
та ін.).

Тема  4.  Модель  психологічного  консультування,  основою  якої  є  теорія
сімейних систем М.Боуєна (психодинамічна модель консультування сім’ї).



Основні теоретичні положення. Поняття диференційної та недиференційної
особистості, стратегія сімейного консультування, соціометричні техніки роботи з
сім’єю. (М.Боуєн, І.Бошормені-Надь, М.Ніколс, Д.Ульріх).

Тема  5.  Комунікативна  модель  психологічного  консультування  сім’ї.
Особливості  підходу, ефективна та неефективна комунікація в сім’ї.  (Г.Бейтсон,
П.Вацлавік, В.Сатір, Р.Бендлер, Д.Гриндер).

Тема 6. Стратегічна модель роботи з сім’єю (Д.Хейлі, К.Маданес, М.Сельвіні
Палаззолі, П.Пепп).

Поведінкова  модель  роботи  з  сім’єю. (С.Гордон,  Н.Давідсон,  С.Кратохвіл,
Р.Дрейкурс,  Е.А.Блешман  та  ін.).  Трансакційна  модель  психологічного
консультування (Е,Берн, Т.Харріс).

Тема 7. Теоретичні підходи до консультування сім’ї у вітчизняній психології.
(В.Столін,  А.А.Бодальов,  А.І.Захаров,  А.Л.Варга,  А.Е.Лічко,  Є.Г.Ейдеміллер,
В.К.Мягер та ін.).

Психодіагностика  в  сімейному  консультуванні.  Психокорекційний  вплив  в
практиці сімейного консультування.

4. Структура навчальної дисципліни.

Назви розділів 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. Консультативна психологічна допомога сім’ї
Тема 1. Види 
консультативної 
допомоги сім’ї 

14 2 2 10 20 1 1 18

Тема 2. 
Психологія 
розвитку дитини
і 
взаємовідносини
дітей та батьків 
як теоретична 
основа 
консультативної 
допомоги.

14 2 2 10 20 1 1 18

Разом за 28 4 4 20 40 1,5 2 36



розділом 1
Розділ 2. Основні напрямки сімейного консультування в зарубіжній та

вітчизняній психології
Тема 3. Основні 
поняття 
структурної 
моделі 
консультування 
сім’ї

14 2 2 10 11,5 1 0,5 10

Тема 4. Модель 
сімейного 
консультування, 
основою якої є 
теорія сімейних 
систем 
(психодинамічна
модель).

14 2 2 10 9,5 1 0,5 8

Тема 5. 
Комунікаційна 
модель 
психологічного 
консультування 
сім’ї

9 2 2 5 9,5 1 0,5 8

Тема 6. 
Стратегічна 
модель, 
поведінкова 
модель, 
трансакційна 
модель 
психологічного 
консультування.

9 2 2 5 9 0,5 0,5 8

Тема 7. 
Теоретичні 
підходи до 
консультування 
сім’ї у 
вітчизняній 
психології.

6 3 3 10 11 1 10

Разом за 
розділом 2

62 11 11 40 50 40 2 44

Усього годин 90 15 15 60 90 6 4 80



5. Теми практичних  занять

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
денна
форма

заочна
форма

1. Психодіагностичні методики, які використовуються в
практиці сімейного консультування – опитувальники
–  АСВ  (аналіз  сімейних  відносин),  ОБВ
(опитувальник  батьківського  відношення),  малюнок
сім’ї, батьківський твір та ін.

2 0,5

2. Робота  психолога-консультанта  з  проблемами
взаємовідносин  батьків  з  дошкільниками.  Аналіз
малюнків.

2 0,5

3. Робота  психолога-консультанта  з  проблемами
взаємовідносин  батьків  з  молодшими  школярами.
Аналіз малюнків.

2 0,5

4. Робота  психолога-консультанта  з  проблемами
взаємовідносин  батьків  з  підлітками.  Аналіз
малюнків.

2 0,5

5. Робота  психолога-консультанта  з  батьківсько-
юнацькими конфліктами.

2 0,5

6. Ролева  гра  –  практика  сімейного  консультування
(аналіз конкретної ситуації).

3 0,5

7. Соціометричні методики роботи з сім’єю. 2 1

                                                                                                            
6. Самостійна  робота

Самостійна робота з курсу являє собою комплекс завдань як теоретичного,
так і практичного спрямування, які виконуються без посередньої участі викладача.

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
Форми
конт-
ролюденна

форма
заочна
форма

1.
Реферативна  робота  до  розділу  2  (теми
додаються).

10 10 реферат

2.
Вивчення  тем,  які  виносяться  на  самостійне
вивчення (перелік додається).

10 15
письмова
робота

3.
Самостійний  аналіз  ситуації,  яка  вилучена  з
конкретної  практики  сімейного  психолога-
консультанта.

12 15
письмовий

звіт



4. 
Практична  робота  з  діагностики,  аналізу
проблематики  та  написання  рекомендацій  та
висновків при роботі з конкретною сім’єю.

20 20
письмовий

звіт

5.
Підготовка  до  підсумкового  семестрового
контролю.

20 20
залік

Разом 72 80

ТЕМИ,
які виносяться на самостійне вивчення

1. Батьківські установки та стилі виховання.
2. Детермінація батьківських установок і стилів виховання.
3. Психодіагностика в сімейному консультуванні.
4. Проективні  техніки  „Якщо  б  я  був”,  „Завершення  речень”  та  їх

використання в практиці психологічного сімейного консультування.
5. Системна сімейна психотерапія.
6. Заснована на досвіді модель консультування сім’ї.

ТЕМИ
реферативних робіт до розділу 2.

„Основні напрями сімейного консультування в зарубіжній та вітчизняній
психології”

1. Уява про сім’ю в концепції К.Роджерса. Роль сімейного консультування.
2. Сімейні трикутники та їх різновиди.
3. Особливості особистості членів неблагополучних сімей.
4. Особливості виховання дітей в неблагополучних сім’ях.
5. Робота психолога з перетворення комунікативної системи сімей.
6. Проективні техніки при роботі з сім’єю.
7. Спілкування з дитиною з високим ступенем чутливості в контактах.
8. Спілкування  з  дитиною  з  високим  ступенем  байдужості  і  холодності,

прагненні робити їм „назло”.
9. Робота з сімейними причинами дитячої тривожності і дитячих страхів.
10.Методики  „Рольова  карточна  гра”,  „Екокарта”,  „Солом’яна  башня”  та  їх

використання в роботі з сім’эю.

7. Методи навчання

Головним принципом організації занять з курсу «Сімейне консультування» є
принцип  проблемності.  При  цьому, на  практичних  заняттях  використовуються
активні  методи  навчання,  в  основі  яких  лежить  спільна  діяльність  студентів  і
викладача.  Найбільш часто використовуються такі  форми проведення занять як



гра, диспут, дискусія, груповий аналіз конкретних ситуацій, робота в діадах та ін.
Лекції носять проблемний характер.
                                              

8. Методи контролю

Методами  контролю  з  курсу  «Сімейне  консультування»  є  поточний
контроль,  оцінка  звітів  з  виконання  самостійної  роботи  (реферативна  робота,
аналіз  конкретних  ситуацій,  практична  робота  з  діагностики,  аналізу
проблематики та написання рекомендацій і  висновків при роботі  з  конкретною
сім’єю), залік.

Поточний  контроль проводиться  викладачем  на  практичних  заняттях.
Основною метою поточного контролю є перевірка рівня підготовки студентів до
сприйняття теоретичного матеріалу з курсу, забезпечення зворотного зв’язку між
викладачем та студентами.

Оцінка  звітів з  виконання  самостійної  роботи  відбиває  рівень  засвоєння
студентом навичок  організації  практичної  роботи  з  конкретною сім’єю,  вміння
ставити  цілі  та  завдання  до  подібної  роботи,  відбирати  адекватні  методи  та
методики, спілкуватися з різними членами родини, проводити діагностику роботи,
вміти аналізувати результати та формулювати висновки та рекомендації.

Залік відбиває засвоєння студентом матеріалів курсу за всіма розділами.
                                                                       

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота залік Сума
Розділ 1 Розділ 2

Денна форма навчання
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 40 100
8 8 8 8 12 10 10

Заочна форма навчання
8 8 8 8 12 10 10 40 100

Форми контролю навчальних здобутків студентів
Розділ І

- поточний контроль аудиторної роботи на лекціях та практичних заняттях;
- реферативна робота.

Розділ ІІ
- поточний контроль на лекціях та практичних заняттях;
- оцінка звітів з аналізу конкретних ситуацій;
- презентація та аналіз самостійної роботи, яка проводиться з конкретною

сім’єю.



Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів

Аудиторна робота на лекціях та практичних заняттях – до 2-х балів за заняття:
- 2 бали – систематична робота на занятті;
- 1 бал – епізодична робота на занятті.

Аналіз конкретних ситуацій (2 ситуації) – 15 балів:
- 15 балів - отримує студент у разі, якщо проведено комплексний аналіз 

ситуацій, з формулюванням основних причин, які привели до виникнення 
проблеми, аналізу теоретичних положень, чітким формулюванням гіпотез, 
аналізу ситуації, формулюванням рекомендацій;

- 10 балів - отримує студент, якщо аналіз недостатній, рекомендації 
сформульовані не зовсім чітко;

- 5 балів – аналіз не послідовний, відсутній аналіз теоретичних підходів, 
відсутні висновки та рекомендації;

- 2 бали – аналіз проведено поверхнево, не сформовані гіпотези, відсутні 
рекомендації.

Практична робота з діагностики, аналізу конкретної сім’ї – 20 балів:
- 20 балів – отримує студент, який виявив достатньо знань та вмінь для 

організації послідовної, консультативної роботи з сім’єю та вдало 
презентував роботу у групі;

- 15 балів – отримує студент, який виконав практичну роботу, провів аналіз 
проблем сім’ї, достатньо вдало представив результати у групі;

- 10 балів – ставиться за виконану роботу, але недостатній аналіз результатів
та формулювання результатів, відсутня презентація результатів;

- 5 балів – ставиться за виконану роботу при недостатньому аналізі, без 
презентації перед групою на занятті.

Залікова робота – 40 балів складається з 1 питання відкритого типу та низки 
тестових завдань. За відкрите питання можна отримати 10 балів та 30 балів за 
тестові завдання:

- 10 балів – ставиться за відкрите питання, якщо повністю розкрито зміст 
завдання, викладання чітке, логічне і послідовне;

- 5 балів – ставиться, якщо зміст розкрито вірно, але схематично, 
непослідовно;

- 2 бали – ставиться, якщо частково обговорений тільки один аспект 
питання, можливо не основний.

За тестові завдання можна отримати таку кількість балів:
- 30 балів – 95-100%    вірних  відповідей;
- 20 балів – 70-80%   вірних відповідей;
- 15 балів – 50%  вірних відповідей;



- 10 балів – 30% вірних відповідей;
- 5 балів – 10-20% вірних відповідей;
- 2 бали – 5% вірних відповідей.

Таким чином, кількість балів, яку може отримати студент за розділи протягом
семестру, наступне:

розділ 1 – 16 балів.
розділ 2 -  44 балів.
Для зарахування розділу мінімальна кількість балів:
розділ 1 – 5 балів.
розділ 2 – 15 балів.

10. Орієнтовні питання до семестрового контролю

1. Структура сім’ї та системи її підтримки.
2. Субсистеми сім’ї. Субсистема супружньої пари.
3. Субсистема батьків та субсистема дітей.
4. Психологічне  консультування сім’ї,  яка грунтується не теорії  сімейних

систем М.Боуена (психодінамічна модель).
5. Внутрішньосімейні межі. Види внутрішньосімейних меж.
6. Сімейні трикутники та їх різновиди.
7. Уявлення про сім’ю в концепції К.Роджерса.
8. Комунікативна модель психологічного консультуваннясім’ї.
9. Цілі та етапи психологічної допомоги сім’ї в рамках структурної моделі

консультування.
10.Соціометричні техніки та їх використання в сімейному консультуванні.
11.Метод розстановок по Б.Хеллінгеру.
12.Проективні  техніки  та  їх  використанння  в  практиці  сімейного

консультування („Якщо б я був”, „Завершення речення”).
13.Опитувальники  „Аналіз  сімейних  взаємин”  (АСВ),  „Батьків  оцінюють

діти” (БОД), PARY (аналіз бвтьківських установок та роеакцій).
14.Проективна  методика  „Малюнок  сім’ї”  та  її  використання  в  процесі

консультування сім’ї.
15.Види консультативної допомоги сім’ї.
16.Об’єктивні та суб’єктивні детермінанти розвитку дитини.
17.Батьківськи установки та стилі виховання.
18.Детермінація батьківських установок та стилів виховання.
19.Загальна схема сімейної діагностики, яка сфокусована на дитині.

Шкала оцінювання



Сума  балів  за  всі
види  навчальної
діяльності  протягом
семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 

зараховано
70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано

Методичне забезпечення.
1. Яворовська Л.М. Сімейне консультування. НМК.

11. Рекомендована література
Базова

1. Алешина  Ю.Е.  Индивидуальное  и  семейное  психологическое
консультирование. М.: Независимая фирма «Класс», 2000г.

2. Алешина  Ю.Е.  Семейное  и  индивидуальное  психологическое
консультирование.  М.  Ред.-изд.центр  консорциума  «Социальное  здоровье
России», 1993г.

3. Елизаров А.Н. Основи индивидуального и семейного воспитания. М.: Ось-89,
2007г.

4. Елизаров  А.Н.  Психологическое  консультирование  семьи: Уч.-пособие.  М.:
Ось-89, 2004г.

5. Карабанова  О.А.  Психология  семейных  отношений  и  основы  семейного
консультирования: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2004г.

6. Навайтис  С.  Семья  в  психологической  консультации.  М.: Московский
психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «Модэк», 1999г.

7. Обухова  Л.Ф.,  Шаграева  О.А.  Семья  и  ребенок:  психологический  аспект
детского развития – М.: Жизнь и мысль, 1999.

8. Минухин  С.,  Фишман  Ч.  Техники  семейно  терапии  /  Пер.  с  англ.  М.:
Независимая фирма «Класс», 1998г.

9. Семейная  психотерапия:  Хрестоматия.  Сост.:  Э.Г.Эйдемиллер,
Н.В.Александров, В.Юстицкий. СПб: Питер, 2000г.

10.Хоментаускас Г.М. Семья глазами ребенка.
11.Фурманов  И.А.,  Аладьин  А.А.,  Фурманова  Н.В.  Психологическая  работа  с

детьми,  лишенными  родительского  попечительства:  Книга  для  психологов.
Минск – Тески, 1999г.



12.Шнейдер Л.Б.  Психология  семейных отношений.  Курс лекций.  М.: Апрель-
пресс, Эксмо-Пресс, 2000г.

Допоміжна

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986.
2. Бьюджменталь Дж. Искаусство психотерапевта. СПб.: Питер, 2001.
3. Бэндлер Р., Гриндер Дж. Из лягушек в принцы. Воронеж: Изд-во НПО «Модэк».

1994.
4. Варга  А.Я.,  Дробкина  Т.С.  Системная  семейная  психотерапия.  Краткий

лекционный курс. – СПб.: Речь. 2001.
5. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта.  М.:  Независимая

фирма «Класс», 1998.
6. Маданес К. Стратегическая семейная терапия. М.: Независимая фирма «Класс»,

1999.
7. Пепп П. Семейная терапия и ее парадоксы.  /  Пер. с  англ.  М.:  Независимая

фирма «Класс», 1998.
8. Сатир  В.  Семейная  терапия  и  NLP.  М.: Институт  общегуманитарных

исследований, 1999.
9. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В. Психология и психотерапия семьи. СПб.: Питер,

1999.
10.Хейли Д. Эриксон М. Стратегии семейной терапии. / Пер.с англ. М.: Институт

общегуманитарных исследований, 2001.
11.Хеллингер Б. И в середине тебе станет легко: Книга для тех, кто хочет найти

гармонию в отношениях, любви и стать счастливым. / Пер.с нем. – М.: Изд-во
института психотерапии, 2003.

12.Хеллингер Б. Порядки любви: Разрешение семейно-системных конфликтов и
противоречий. – М.: Изд-во института психотерапии, 2001.  

Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів

Аудиторна робота на лекціях та практичних заняттях – до 2-х балів за заняття:
- 2 бали – систематична робота на занятті;



- 1 бал – епізодична робота на занятті.
Аналіз конкретних ситуацій (2 ситуації) – 15 балів:

- 15 балів - отримує студент у разі, якщо проведено комплексний аналіз 
ситуацій, з формулюванням основних причин, які привели до виникнення 
проблеми, аналізу теоретичних положень, чітким формулюванням гіпотез, 
аналізу ситуації, формулюванням рекомендацій;

- 10 балів - отримує студент, якщо аналіз недостатній, рекомендації 
сформульовані не зовсім чітко;

- 5 балів – аналіз не послідовний, відсутній аналіз теоретичних підходів, 
відсутні висновки та рекомендації;

- 2 бали – аналіз проведено поверхнево, не сформовані гіпотези, відсутні 
рекомендації.

Практична робота з діагностики, аналізу конкретної сім’ї – 20 балів:
- 20 балів – отримує студент, який виявив достатньо знань та вмінь для 

організації послідовної, консультативної роботи з сім’єю та вдало 
презентував роботу у групі;

- 15 балів – отримує студент, який виконав практичну роботу, провів аналіз 
проблем сім’ї, достатньо вдало представив результати у групі;

- 10 балів – ставиться за виконану роботу, але недостатній аналіз результатів
та формулювання результатів, відсутня презентація результатів;

- 5 балів – ставиться за виконану роботу при недостатньому аналізі, без 
презентації перед групою на занятті.

Залікова робота – 40 балів складається з 1 питання відкритого типу та низки 
тестових завдань. За відкрите питання можна отримати 10 балів та 30 балів за 
тестові завдання:

- 10 балів – ставиться за відкрите питання, якщо повністю розкрито зміст 
завдання, викладання чітке, логічне і послідовне;

- 5 балів – ставиться, якщо зміст розкрито вірно, але схематично, 
непослідовно;

- 2 бали – ставиться, якщо частково обговорений тільки один аспект 
питання, можливо не основний.

За тестові завдання можна отримати таку кількість балів:
- 30 балів – 95-100%    вірних  відповідей;
- 20 балів – 70-80%   вірних відповідей;
- 15 балів – 50%  вірних відповідей;
- 10 балів – 30% вірних відповідей;
- 5 балів – 10-20% вірних відповідей;
- 2 бали – 5% вірних відповідей.
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