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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вибіркової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Психологія
(практична психологія) за спеціальністю 053 «Психологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні закономірності
функціонування та розвитку сім’ї та сімейних стосунків.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, соціальна психологія,
вікова психологія; основи психотерапії; психодіагностика; диференційна
психологія; основи психологічного консультування; основи психокорекційної
роботи.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема № 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен.
Тема № 2. Структура та основні характеристики сучасної сім’ї.
Тема № 3. Проблема стабільності шлюбу та сім’ї.
Тема № 4. Характеристика дошлюбного періоду та молодої родини.
Тема № 5. Сім’я та її вплив на формування особистості дитини.
Тема № 6. Сімейні конфлікти та їх характеристика.
Тема № 7. Поняття розлучення та повторних шлюбів.
Тема № 8. Сім’я як джерело психічної травматизації особистості.
Тема № 9. Діяльність психолога щодо надання психологічної допомоги сім’ї.
Тема № 10. Сучасні методи психологічної корекції сім’ї сімейних стосунків:
психологічне консультування і психотерапія.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія сімейних
стосунків » є формування адекватного уявлення студентів щодо психологічних
закономірностей шлюбно-сімейних стосунків, для вироблення вмінь застосування
знань у професійній діяльності практичного психолога.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія сімейних
стосунків» є цілеспрямоване оволодіння студентами теоретичними знаннями з
психології сім’ї (уявлення про еволюцію шлюбно-сімейних відносин, особливості
життєвого циклу сім’ї та закономірності її динаміки, чинники та концепції
дестабілізації шлюбно-сімейних відносин, модель психологічно здорової сім’ї,
виховання дитини у сім’ї та інше) , а також формування вмінь і навичок практичної
роботи психолога в галузі сімейного консультування.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:
знати: об’єкт та предмет психології сім’ї; сутність діяльності психолога в
сфері сімейного консультування; вітчизняні і зарубіжні концептуальні підходи і
принципи вивчення та корегування сімейних відносин; сімейні процеси і стани, що
виникають в ході суспільної діяльності подружжя; основні концепції та методи
діагностики сімейних стосунків; основні концепції та методи корекції сімейних
стосунків.

вміти: робити психологічний аналіз стану сімейних відносин ; аналізувати
психологічно значущі ситуації та фактори що виникають у сімейних відносинах;
досконало володіти методами психологічного впливу та основами корекції сімейних
відносин; діагностувати та розв’язувати конфліктні ситуації в сім’ї; організовувати
психологічне сімейне консультування; користуватися методами психодіагностики
сім'ї з метою надання їй відповідної психологічної допомоги; обирати доцільний
метод психокорекції; формувати пропозиції щодо надання психологічних
рекомендацій
та
консультацій
населенню,
сприяти
проведенню
психоконсультаційної роботи.
1.4.Форма підсумкового контролю – залік. На вивчення навчальної
дисципліни відводиться 150 години / 5 кредитів ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
2. Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

І. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі
та практичні проблеми у сфері психології, що
передбачають застосування основних психологічних
теорій та методів та характеризуються комплексністю і
невизначеністю умов.
Здатність застосовувати знання у практичних
ЗК-1
ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та
ЗК-2
розуміння професійної діяльності.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК-4
знаннями.
ЗК-5
Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-6
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК-8
Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК-9
Здатність працювати в команді.
Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її
ЗК-11
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.
Здатність оперувати категоріально-понятійним
СК-1
апаратом психології.
Здатність
до
ретроспективного
аналізу
вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
СК-2
природи виникнення, функціонування та розвитку
психічних явищ..

СК-3
СК-4
СК-5
Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (СК)

СК-7
СК-8
СК-9
СК-10

Здатність до розуміння природи поведінки,
діяльності та вчинків.
Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
психологічну інформацію з різних джерел.
Здатність
використовувати
валідний
і
надійний психодіагностичний інструментарій.
Здатність аналізувати та систематизувати
одержані
результати,
формулювати
аргументовані висновки та рекомендації.
Здатність
організовувати
та
надавати
психологічну допомогу (індивідуальну та
групову).
Здатність здійснювати просвітницьку та
психопрофілактичну діяльність відповідно до
запиту.
Здатність адаптуватися до нових ситуацій та
здатність до професійної мобільності.

СК-11

Здатність дотримуватися норм професійної
етики.

СК-12

Здатність до особистісного та професійного
самовдосконалення,
навчання
та
саморозвитку
Здатність до розроблення та реалізації
психологічної корекції в залежності від
потреб конкретних індивідів та груп.

СК-13
СК14

Здатність
розробляти
та
реалізовувати
психотерапевтичні, психореабілітаційні та
адаптаційні заходи, спрямовані на відновлення
психологічного
і
психічного
здоров’я
громадян, які перебувають у кризі.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен.
Розкривається сутність сім’ї, як найважливішої форми організації особистого
життя та биту, яка заснована на подружньому союзі та на родинних відносинах,
розкривається роль, яку відіграє сім’я у житті кожної людини та у суспільстві в
цілому.
Тема № 2. Структура та основні характеристики сучасної сім’ї.
Сім’ як система. Функції сім’ї. Структура сім’ї. Характеристика структурних
елементів сім’ї: чисельний і персональний склад сім'ї, сімейні правила, сімейні

ролі, сімейні підсистеми, межі сім'ї, міфи і легенди (Е.Г. Ейдеміллер і В.
Юстицкіс). Характеристика структурних елементів сім’ї (А.Я. Варга). Поняття
життєвий цикл сім’ї. Основні класифікації життєвого циклу сім’ї. Сімейні
труднощі та поняття нормативних та ненормативних криз, які пов’язані з життєвим
циклом сім’ї.
Тема № 3. Проблема стабільності шлюбу та сім’ї.
Розглядається поняття « шлюбу» та критерії вибору шлюбного партнера.
Умови стабільності шлюбу. Чинники розірвання шлюбу. Подружня сумісність як
основа стабільності сім’ї. Рівні подружньої сумісності. Подружня адаптація до
сімейного життя. Психологічне здоров’я сім’ї: сутність і рівні. Психологічна
готовність особистості до сімейного життя .
Тема № 4. Характеристика дошлюбного періоду та молодої родини.
Функції дошлюбного періоду. Проблема мотивації, що сприяє вступу до шлюбу.
Дошлюбне консультування, шлюбне посередництво. Теорії вибору шлюбного партнера.
Консультування пари та індивідуальне консультування потенційного подружжя. Психологічне
консультування осіб при труднощах в пошуках шлюбного партнера. Поняття та загальна
характеристика молодої родини. Типи молодих сімей та стадії їх розвитку. Основні причини
розлучень в молодих сім’ях.

Тема № 5. Сім’я та її вплив на формування особистості дитини.
Аналізуються особливості ролі сім’ї в соціалізації дитини. Класифікації
стилів сімейного виховання. Типи батьківської любові та батьківські директиви.
Причини неадекватного відношення батьків до дітей.
Тема № 6. Сімейні конфлікти та їх характеристика.
Основні причини сімейних конфліктів. Етапи конфліктів. Основні характеристики типових
конфліктів. Стратегії поведінки та способи виходу з конфліктної сімейної ситуації. Профілактика
сімейних конфліктів. Сімейна сварка. Cімейні стреси та емоційне вигорання. Ревнощі та сімейна
зрада. Психологічні детермінанти ревнощів. Нормальні та патологічні ревнощі. Типологія
ревнощів (Т.В. Андреєва, В. Менделевич). Мотиви позашлюбних зв’язків (А.Н. Волкова).
Відмінності в мотивуваннях зрад у чоловіків і жінок (Лосева). Стадії та форми прощення (Р.
Енрайт). Прийняття прощення.

Тема № 7. Поняття розлучення та повторних шлюбів.
Розлучення. Фактори розлучення. Фази і стадії розлучення. Мотиви і причини розлучення.
Фактори ризику розлучення. Види повторних шлюбів. Наслідки розлучень для дітей. Шляхи
корекції.

Тема № 8. Сім’я як джерело психічної травматизації особистості.
Розкривається сутність основних сфер життєдіяльності сім’ї та розглядається
механізм порушення основних сфер життєдіяльності сім’ї, як виток психічної
травматизації особистості.

Тема № 9. Діяльність психолога щодо надання психологічної допомоги сім’ї.
Розглядаються питання надання психологічної допомоги при неврозах,
невротичних порушеннях та психосоматичних розладів різних рівнів.
Тема № 10. Сучасні методи психологічної корекції сім’ї сімейних стосунків:
психологічне консультування і психотерапія.
Характерні риси психологічного консультування і психотерапії. Принципи психологічного
консультування сім’ї. Механізми психологічної корекції сімейних стосунків. Базисні
психотехнічні засоби: організація спілкування, діяльності, практики нових соціальних відносин
тощо. Спеціальні психотехнічні дії: техніка безоцінного, емпатійного слухання, техніка
психодрами та ін. Можливості психокорекції подружніх стосунків. Психологічна корекція
стосунків батьків з дітьми. Поняття про спільну сімейну психотерапію і доцільність її
застосування. Принципи і стадії процесу сімейної психотерапії на основі різних підходів.
Особливості подання психологічної допомоги сім’ї, де є діти різного віку. Напрямки сімейної
психотерапії (структурна модель, модель, заснована на теорії систем М. Боуена, комунікативна
модель роботи з сім’єю, стратегічна психотерапія, поведінкова психотерапія сім’ї, трансакційна
модель сімейної психотерапії, психотерапевтична модель, що ґрунтується на досвіді). Стадії та
техніки сімейної психотерапії. Принципи психологічного консультування сім’ї. Дошлюбне
сімейне консультування. Консультування з приводу подружніх проблем. Консультування при
сексуальних проблемах. Консультування одного з подружжя. Консультування сім’ї з приводу
проблем у стосунках з дітьми. Психологічна допомога родинам, які виховують дитину з
функціональними обмеженнями. Консультування у ситуації розлучення. Консультування
прийомних сімей.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
(залік)
Психологічна сутність сім'ї як малої соціальної групи.
Функції сім'ї, їх характеристика.
Типологія сім'ї.
Психологічна структура сім'ї.
Етапи життєдіяльності сім'ї; їх стисла характеристика.
Основні тенденції розвитку сучасної сім'ї.
Психологічний
аналіз
проблем,
властивих
кожному
життєдіяльностісім’ї.
8. Сімейні труднощі та кризи, їх наслідки.
9. Нормально функціонуюча сім’я і дисфункціонуюча сім’я.
10. Сім’я як система. Сімейні підсистеми.
11. Сімейні правіла та стереотипи взаємодії.
12. Шлюб і сім'я. Психологічні умови стабільного шлюбу.
13. Мотивація шлюбно-сімейних стосунків та її особливості.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

етапу

14. Подружня сумісність як чинник сімейної стабільності.
15. Особливості подружньої адаптації до сімейного життя.
16. Вторинна негативна адаптація до сімейного життя та умови її подолання.
17. Поняття про внутрішню картину сім’ї.
18. Сутність та структура сімейних уявлень.
19. Особливості міжособистісних комунікацій в сім’ї. Поняття
комунікаційноїпроблеми, її розвиток.
20. Причини порушення міжособистісних комунікацій в сім’ї.
21. Сімейні суперечності як механізмі інтеграції сім’ї.
22. Основні типи розв’язування сімейних проблем.
23. «Спільність долі» як механізмі інтеграції сім’ї.
24. Відношення симпатії як механізмі інтеграції сім’ї.
25. Порушення структурно-ролевих аспектів життєдіяльності сім’ї. Ролі,
щопатологізують, механізми виникнення.
26. Поняття життєвий цикл сім’ї.
27. Сімейні труднощі та поняття нормативних та ненормативних криз,
які пов’язані з життєвим циклом сім’ї.
28. Мотивація вступу у шлюб.
29. Функції дошлюбного періоду.
30. Дошлюбне консультування, шлюбне посередництво.
31. Теорії вибору шлюбного партнера.
32. Поняття та загальна характеристика молодої родини.
33. Типи молодих сімей та стадії їх розвитку.
34. Основні причини розлучень в молодих сім’ях.
35. Основні причини сімейних конфліктів. Етапи конфліктів.
36. Основні характеристики типових конфліктів. Стратегії поведінки та
способивиходу з конфліктної сімейної ситуації.
37. Профілактика сімейних конфліктів.
38. Сімейна сварка.
39. Ревнощі та сімейна зрада.
40. Стадії та форми прощення (Р. Енрайт). Прийняття прощення.
41. Фактори розлучення. Фази і стадії розлучення.
42. Мотиви і причини розлучення. Фактори ризику розлучення.
43. Види повторних шлюбів.
44. Наслідки розлучень для дітей. Шляхи корекції.
45. Вплив сім'ї на формування особистості дитини.
46. Механізми сімейної соціалізації. Підкріплення і його роль у
становленніособистості дитини.
47. Умови ефективного заохочення дітей батьками. Проблема
оптимальногостилю сімейного виховання.
48. Стилі сімейного виховання та їх характеристика.
49. Тип контролю і дисципліни в сім'ї та його роль у вихованні дитини.
50. Типові помилки сімейної о виховання. Причини неадекватного
ставленнябатьків до дитини.
51. Характеристика неадекватного батьківського ставлення. Причини.
52. Особливості психодіагностики сім'ї на основі індивідуального підходу.
53. Цілі та завдання психологічної допомоги сім'ї.
54. Відмітні риси психологічного консультування і психотерапії.

55. Сімейна психотерапія, сімейне консультування та корекція.
56. Основні напрямки сімейної психокорекційної роботи.
57. Еклектичний підхід до діагностики сім’ї.
58. Проблемний підхід до діагностики сім’ї.
59. Поняття про сімейне консультування та сімейну психотерапію.
60. Техніка сімейного консультування.
61. Моделі психотерапії сім’ї.
62. Етапи та техникі сімейної системної психотерапії за Е.Г.Ейдеміллером.
63. Поведінковий підхід в сімейної психотерапії.
64. Родинна сімейна психотерапія.

