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Теоретичні положення структурної 

моделі сімейного консультування  

Структура сім’ї 

 

Субсистеми сім’ї (холони) 

 

Внутрісімейні межі  

(між субсистемами) 

 

2 

1 

3 



набір вимог і функцій, що формують 
способи взаємодії в сім’ї, а також 
засновані на них постійні, такі що 
піддаються передбаченню, типи 
поведінки. 

Структура сім’ї –   
 



Система підтримки структури сім’ї  

 заснована на вродженому, 
генетично завданому відчутті 
відносно того, що буде вірним 

стосовно  сімейного життя 

 роль як спосіб поведінки 
людини у видносинах з 

іншими людьми, як вміння 
підлаштуватися під рольову 

позицію іншого 

Генетична система 

підтримки 

структуры  

 

Система 

комплементарних 

ролей  

 



певні підгрупи всередині сім’ї, 
об’єднані навколо якої-небудь  
внутрішньосімейної або 
внесімейної задачі і відповідної їй 
діяльності 

Субсистеми сім’ї (холони) – 
 



Субсистема подружньої пари  

акомодація (пристосування) подружжя один до одного 
 

узгодження очікувань відносно близькості-віддаленості, розподілу 
джомашніх обов’язків, рівня і роду  допустимих контактів 

 

формування правил поведінки подружжя в сім’ї, таких, що 
закріплюються у вигляді типових форм поведінки 

 

побудова структури сім’ї 
 



складаеться у сім’ї  з моменту усвідомленого  
рішення про появу дитини 

 

узгодження цілей виховного процесу і  
способів (засобів) виховання 

встановлення у сім’ї  чіткої системи правил 
для дитини 

Субсистема батьків 
 



Субсистема дітей (сіблінгів)  

надання дитині можливості самостійно вивчати 
відносини однолітків 

 

Розвиток здібності до узгодження та  
пристосування 

 

формування вміння самостійно робити вибір  
у різних ситуаціях 

 

надання можливості ставити перед собою цілі  
і развиватися самостійно 

 



правила, що визначають рівень та 
рід контактів, які допускаються  
між субсистемами, регулюють 
відносини між субсистемами і 
всередині них. 

Сімейні межі – 
 



Ригидні межі  
 

правила сімейного життя занадто 

ізолюють членів сім’ї один від одного 

та від суспільства 
 



Дифузні  
межі  

 

 

 

Кожен член родини постійно 

турбується про іншого, 

намагається надавати допомогу  

 

 

Виникнення сімейних 

трикутників, т.м. таких 

взаємовідносин, коли одна людина 

втягується у відносини двох 

інших членів сім’ї з ціллю їх  

оптимізації 

 



Чіткі межі 
 

 

найбільш 

бажаємий варіант 

 

 

 

символізують рівновагу  

волі та контролю 

 

 

допомагають членам сім’ї відчувати 

взаємозалежність,але не заважають 

прояву їх індивідуальності 

 



1. відтворення сімейної структури та ієрархії; 

2. створення ефективної ієрархічної структури у 
родині, в якій батьки є авторитетом для дітей; 

3. створення ефективної батьківської коаліції, в якій 
батьки підтримують один одного при пред’явленні 
вимог до дітей; 

4. розширення субсистеми дітей  до субсистеми 
однолітків, спонування до спілкування поза сім’єю; 

5. відокремлення субсистеми пари від субсистеми 
батьків; 

6. провідна роль батька у сім’ї.  

Цілі структурного підходу в 
консультуванні  

 



Психолог включається в сім’ю та займає у ній 
позицію лідера, визнаючи цінності сім’ї та 
пристосовується до її стилю життя. 
 
Вивчення структури сім’ї, особливостей 

комунікації у сім’ї, афективної системи. 
 
Трансформація структури сім’ї за допомою :  
a) демонстрації іншого стилю спілкування;  
b) інтерпретації сім’ї її структури;  
c) рекомендації змінити дії.  

I 
ЕТАП 

II 
ЕТАП 

III 
ЕТАП 

Етапи роботи консультанта 
 



Методика детриангуляції  
Карла Джонсона 

  використовується для профілактики батьківсько-
юнацьких конфліктів на підгрунті девіантної 
поведінки дитини; 

 

  основа – залучення дитини до деструктивних 
взаємовідносин між батьками; 

 

  в ситуації сімейного трикутника.  



        Юнак (або дівчина) робить деяку пропозицію 
своїм батькам стосовно правил, що регулюють 
його (її) поведінку з боку сім’ї.  

 
 
       Батьки ведуть переговори один з одним, 

обговорюючи  пропозицію свого сина (доньки) в 
присутності дитини і психолога.  

 
 
 

       Батьки інформують дитину про своє рішення.  

I 
ЕТАП 

II 
ЕТАП 

III 
ЕТАП 

Етапи методики детриангуляції 

 


