
Психологія  
сімейних  
взаємовідносин 



Сім’я – 
системно-функціональне 
об’єднання емоційно-близьких і 
значущих людей на основі 
подружніх, родинних і батьківських 
відносин. 
                                       Шнейдер  Л.Б. 



Репродуктивна 
 

Функція соціалізації 
(виховання дітей) 

 

Господарсько-
економічна 

 

Рекріативна 
 

Функція духовного 
спілкування 

Сексуально-еротична 
 

Психотерапевтична 

ФУНКЦІЇ 
СІМ’Ї 



особливості емоціональних зв’язків в родині 
 

мотивація вступу до шлюбу 
 

рольова структура сім’ї 
 

особливості сімейної комунікації 
 

здатність сім]ї до вирішення проблемних 
ситуацій 

 

Об’єктивні характеристики 
функціонування сім’ї 



Суб’єктивні характеристики 
функціонування сім’ї 

задоволеність шлюбом 
 

сімейна самосвідомість, 
наявність «сімейних мифів» та їх зміст 

 



Интегральна характеристика 
функціонування сім’ї 

Згуртованість сім’ї 
 

ступінь  
єдності 

діяльності 
 

 
 

морально-
психологічна 

єдність 
 

 

рівень 
 розвитку 

особистісних 
якостей 

 
 

Соціально-
психологічний 

клімат 
 
 



Здатність сімї до 
вирішення проблем 

 

Особливості 
комунікації 

 
 Рольова структура 
 
 

Емоційна чуйність 
 
 

Афективна 
залученість 

 
 Поведінковий 

контроль 
 
 

Параметри 
функціонування 

сім’ї 
 



Рівні функціонування сім’ї 

Поверхневий 
або 

міжособистісний 
рівень 

 

Рівень  
відносин членів 

сім’ї до її 
функцій, цілей і 

перспектив 
 

Рівень 
виявлення 

сутності 
сгуртованості 

сім’ї 
 

емоційна 
привабливість 

 
психологічна 

сумісність 
 

 
 

ціннісно-
орієнтаційна 
єдність сім’ї 

 

 
стійкість сім’ї до 
деструктивних 

впливів,  
руйнування 

 



Етапи життєвого циклу сім’ї  (Е. Дюваль) 

Залучення. Зустрів супругів, емоційне тяжіння 
 
Прийняття і розвиток нових ролей 
 
Прийняття в сім’ю нової особистості 
 
Введення дітей до соціальних інтитутів 
 
Прийняття підлітковості 
 
Експериментування з незалежністю 
 
Підготовка до виходу дітей із сімї 
 
 Вихід дітей із сім’ї, життя подружжя «очі-в-очі» 
 
 Прийняття факту виходу на пенсію та старості 
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Життєвий цикл сім’ї 
(Б. Картер и М. Макголдрик) 

Дошлюбний період 

 

Укладання шлюбу і створення нової сімейної пари 

 

Сім’я з маленькими дітьми 

 

Сім’я з дітьми підліткового віку 

 

Період здобуття дітьми дорослого статусу та їх 
відокремлення («пташенята залишають рідне 
гніздо») 

 

Період життя після відокремлення дітей 
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Дошлюбний період або «час монади» 

 Досягнення емоційної та економічної   самостійності 
особистості 

 Прийняття відповідальності за себе та свою долю. 

 

 

Цілі 

Задачі 

 емоційна диференціація «Я» від сім’ї батьків;  

 розвиток інтимності міжособистісних відносин, здатності 
любити та бути любимим; 

 становлення «Я» особистості через набуття професії та 
досягнення економічної незалежності; 

 пошук щлюбного партнера. 
 
 



Укладання шлюбу або «час діади» 

 вироблення і узгодження загальних сімейних цінностей і укладу 
життя; 

 вирішення питань головування і встановлення лідерства; 
 розподіл ролей, прийняття відповідальності за їх виконання; 
 вирішення фінансово-економічних проблем сім’ї; 
 організація досуга; 
 шлюбно-сімейна адаптація подружжя; 
 формування сімейної самосвідомості; 
 планування основних життєвих цілей;  
 встановлення відносин з розширеною сім’єю (батьками і родичами 

кожного із подружжя) 

 Формування нової сімейної системи на основі укладання шлюбу. 

Цілі 

Задачі 



Мотиви укладання шлюбу 
 Потреба любити самому і бути любимим партнером; 

 
 Самоствердження і  самореалізація; 

 
 Потреба в почутті безпеки;  

 
 Потреба в афіліації; 

 
 Мотив продовження роду, прагнення до реалізації батьківської 

ролі; 
 

 Сексуальний потяг до партнера; 
 

 Мотив соціального зобов’язання; 
 

 Прагматичний мотив. 



 
Психологічна 
готовність до 

шлюбу 
 

Вміння пристосуватися до 
характеру іншої людини і 

розуміння його психологічних 
станів 

 

Прагнення до спілкування, 
узгодження взаємодій з 

партнером 
 

Признання принципів 
рівності у відношеннях 

 

Готовність прийняти на себе 
нову систему обов’язків 

 



Адаптація до шлюбу 

1. адаптація до нових шлюбно-сімейних ролей і 
узгодженої рольової діяльності;  
 

2. адаптація до потреб,  життєвих цінностей, інтересів і 
стилю життя шлюбного партнера;  
 

3. адаптація до  індивідуально-типологічних 
особливостей, характеру і особистісних якостей 
партнера; 
 

4. адаптація до професійної діяльності партнера 
 

5. сексуальна адаптація партнера. 



Сім’я з маленькими дітьми 

 формування подружньої і батьківсько-дитячої 
підсистем; 

 формування батьківської позиції матері та батька; 

 адаптація сімейної системи до включення дітей; 

 вироблення стратегії, тактики та методів виховання; 

 встановлення нових відносин з розширеною сім’єю. 

 початок реалізації фунції виховання дітей;  

 розширення сімейної системи з включенням в неї 
нових членів. 

Цілі 

Задачі 



Сім’я з дітьми підліткового віку 

 визнання права підлітків на дорослість і надання їм необхідного 
ступеня незалежності; 

 турбота про старше покоління сім’ї; 

 визнання старшим поколінням ролі лідера за середнім поколінням; 

 перефокусування особистості на подолання кризи середини 
життя;  

 успішне вирішення задач особистісного розвитку і 
самоактуалізації, кар’єрного зростання. 

 розвиток сімейної системи з урахуванням зростаючої 
незалежності дітей; 

 включення турботи про старше покоління.  

Цілі 

Задачі 



Період відокремлення дітей, які набувають 
дорослий статус 

 реконструкція сімейної системи як діади; 
 формування нової системи відносин між батьками і 

дітьми за типом «дорослий - дорослий»; 
 влючення до сімейної системи нових членів жінки сина 

або чоловіка дочки, онуків); 
 освоєння нових сімейних ролей — бабусі та дідуся; 
 підвищена турбота про старше покоління, прийняття 

недієздатності і можливої смерті батьків. 

 формування гнучкої сімейної системи з відкритими 
межами. 

Цілі 

Задачі 



 Сім’я після відокремлення дітей  

 збереження колишніх індивідуальних інтересів, видів 
активності всупереч фізіологічному старінню; 

 вивчення нових можливостей виконання соціальних і 
сімейних ролей (бабусі і дідуся); 

 переживання втрати супруга, близьких людей, ровесників; 
 побудова моделі життєдіяльності після втрати супруга; 
 прийняття неминучості власної смерті; 
 вирішення проблеми особистісної інтеграції. 

 Переналаштування системи поколінь у рамках розширеної 
сім’ї з урахуванням реалій вікових змін. 

Цілі 

Задачі 



Причини сімейних конфліктів 

 неадекватна мотивація шлюбу(мотиви укладання шлюбу 
лежать поза сферою сімейно-шлюбного союзу) 
 

 неузгодженість уявлень про рольову структуру сім’ї 
 

 невирішеність проблеми сімейного лідерства 
 

 суперечливість уявлень  про цілі і методи  виховання дітей 
 

 незадоволеність потреби у позитивних емоціях 
 
 відсутність уваги та розуміння 

 
 обмеження можливостей особистісного зростання 

 
 дисгармоничность сексуальних відносин 

 
 фінансові розбіжності 

 



Причини сімейних конфліктів 

 низький рівень кооперації у вирішенні господарсько-побутових 
проблем сім’ї 

 
 неефективна система відносин нуклеарної сім’ї з розширеною 

сім’єю 
 

 неефективна система взаємодій  між батьківською і дитячою 
підсистемами 

 
 ревнощі, подружня зрада 

 
 девіантна поведінка одного із членів сім’ї (алкоголізм, агресія та 

насилля, використання психоактивних речовин, схильність до 
азартних ігор и т.п.) 
 

 неузгодженість уявлень про оптимальний режим проведення 
дозвілля, відпочинок, характер спілкування з друзями 



Критичні точки у розвитку сім’ї  
(В. Сатир) 

Вагітність і народження дитини 
Початок освоєння дитиною мови 
Дитина налагоджує відносини з зовнішнім середовищем 

(дитячий садок, школа) 
Дитина вступає в підлітковий вік 
Дитина стає дорослою та покидає дім 
Молоді люди одружуються, в семью входять невістки і зяті 
Початок клімаксу в житті жінки 
Зменшення сексуальної активності у чоловіків 
Батьки стають бабусями та дідусями 
Помирає один із подружжя 
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Кризи сім’ї 

 Перший рік подружнього життя 
 адаптація до нових умов життя, притирання характерів. 

 
По-між 3 і 7 роком подружнього життя 
 зниження сексуальногшо потягу до партнера 
 зникнення романтичних видносин, побут 
 зміни у відношенні та поведінці партнерів 
 зникнення ідеалізованого образу партнера 

 
Між 17 і 25 роком подружнього життя 
 припинення сексуального життя 
 вихід дітей із сім’ї 
 страх самотності 
 втома друг від друга 
 тяга до новизни у відношеннях 
 збільшення залежності, старіння, хвороби.  
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Стадії розлучення 

 
Ситуація заперечення 

 
Стадія озлобленості 

 
Стадія переговорів 

 
Стадія депресії 

 
Стадія адаптації 
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Етапи розлучення (А. Маслоу) 

Емоційне розлучення 
 

Час роздумів та відчаю перед розлученням 
 

Юридичне розлучення  
 

Економічне розлучення 
 

Встановлення балансу між батьківськими 
обов’язками і правом на опіку 

 

Самодослідження та встановлення нового  

внутрі- та міжособистісного балансу  
 

Психологічне розлучення 
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Етапи розлучення (А. Маслоу) 

Емоційне розлучення 
 Незадоволеність шлюбом, втрата почуття любові 
 
Час роздумів та відчаю перед розлученням  
 шок, біль, страх перед майбутнім, спроби повернути партнера 

 
Юридичне розлучення  
 Оформлення розлучення, депресія 
 
Економічне розлучення  
 Налагодження фінансових, господарсько-побутових відносин 

 
Встановлення балансу між батьківськими обов’язками і правом на опіку 
 
Самодослідження та встановлення нового внутрі- та міжособистісного 

балансу  
 Суперечливість почуттів, формування нового стилю життя 

 
Психологічне розлучення  
 поновлення впевненості у собі, готовність к нових відносин 
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Ознаки «проблемної» сім’ї 
 Заперечення існування проблем у сім’ї 

 
 Брак емоційної близькості, відкритого спілкування 

 
 Ригідні сімейні ролі 

 
 Межі «Я» членів сім’ї розмиті, відсутня диференціація 

 
 Невідповідність сімейних міфів реальності 

 
 Закрита форма конфліктів 

 
 Придушення почуттів 

 
 Відсутність юмора, оптимізма, спільного дозвілля 

 
 Неприязнь членів сім’ї один до одного 



Ознаки благотолучної сім’ї(С. Мінухин)  
 Близкість та підтримка між членами сім’ї, наявність почуття «Ми» 

 
 Гармонічний подружній союз, вміння вирішувати сімейні конфлікти 

 
 Гнучка ієрархічна структура влади 

 
 Чіткі сімейні правила, що враховують  інтереси всіх членів сім’ї 

 
 Сильна батьківська коаліція, чіткі міжсистемні та міжпоколінні 

межі, відкриті зовнішні межі 
 

 Диференційоване «Я» членів сім’ї – здатність бути самим собою, 
мати свої власні інтереси, погляди, бажання 
 

 Конгруентне спілкуваня без масок, вільне виявлення почуттів і 
емоцій, відкритість комунікацій 


