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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія сім’ї» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр» напряму 

053 «Психологія». 

Предметом вивчення дисципліни є методи та технології діагностики та 

коригування шлюбно-сімейних стосунків. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Психологія сім’ї»  

базується на знаннях, отриманих у процесі вивчення таких дисциплін як 

«Загальна психологія», «Філософія»,  «Педагогіка», «Соціологія», 

«Психодіагностика».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Еволюція шлюбу і сім’ї в історичному розвитку людства та особливості 

сучасної сім’ї. 

2. Шлюбно-сімейні відносини як фактор розвитку сім’ї та особистості. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з психологією 

шлюбно-сімейних стосунків як науковою дисципліною, так і прикладною 

галуззю психологічної науки. Формування у майбутніх психологів уявлення 

про функціонування сім’ї, характер відносин в ній, організацію виховної 

функції, про розвиток особистості в умовах сім’ї, про проблеми сімейних 

стосунків, шляхи їх діагностики, корекції та профілактики; розкриття 

психологічних особливостей сучасної сім’ї, об’єктивних і суб’єктивних умов її 

розвитку, роль сім’ї в соціалізації індивіда. Формування систематизованого 

уявлення про еволюцію шлюбно-сімейних відносин, розкрити особливості 

життєвого циклу сім’ї та закономірності її динаміки, висвітлити чинники та 

концепції дестабілізації шлюбно-сімейних відносин, окреслити модель 

психологічно здорової сім’ї. 



 4  

 

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення 

дисципліни, є: 

 методології соціально-психологічних досліджень проблем шлюбно-сімейних 

стосунків; 

 поняття «шлюб» і «сім’я» з точки зору представників різних психологічних 

напрямів та підходів; 

 форми організації шлюбно-сімейних стосунків в історичному контексті; 

 особливості функціонально-рольової структури сімейних відносин; 

 життєвий цикл сім’ї та динаміку сімейних відносин; 

 стилі і помилки у вихованні дітей у сім’ї; 

 причини сімейних і подружніх конфліктів, концепції та форми дестабілізації 

сімейних стосунків; 

 основні форми та методи психологічної допомоги дисфункційним сім’ям 

(подружжя, батьки, діти). 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 теоретико-методологічні засади і понятійно-термінологічний апарат 

дисципліни;  

 предмет та завдання дисципліни, історію та сучасні тенденції розвитку 

вітчизняної та зарубіжної психології сім’ї, загальні закономірності та 

психологічні особливості стосунків у сім’ї;  

 мати наукове уявлення про соціально-психологічні, психофізіологічні та 

соціальні засади психології сімейного життя; методологічні та методичні 

основи становлення подружньої підсистеми, психологічні особливості 

подружніх конфліктів;  

 мати уяву про основні психологічні методи вивчення психології 

подружніх стосунків. 
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    уміти: 

 розрізняти конфліктні, кризові і проблемні сім’ї; 

 розпізнавати дисфункційні та функціонально неспроможні сім’ї; 

 виявляти рівень психологічного здоров’я сім’ї; 

 проводити діагностичну та просвітницьку роботу із сім’єю; 

 проводити виховні бесіди/тренінги із старшокласниками, батьками з 

проблем підготовки до сімейного життя, профілактики і усунення конфліктних 

ситуацій у родині, виховання та розвитку дитини у сім’ї; 

 надавати рекомендації членам родини з метою покращення психологічного 

мікроклімату у сім’ї, сприяння задоволенню потреб та гармонійному розвитку 

членів родини; 

  володіти теоретичними основами розв’язання завдань профілактики 

подружніх девіацій та підвищення психолого-педагогічної компетентності 

подружньої пари;  

  застосовувати методи діагностики сімейних стосунків у практичній 

діяльності; 

 розробляти рекомендації щодо попередження конфліктів у сім’ї; 

 проводити психологічні та соціально-психологічні дослідження, спрямовані 

на вивчення динаміки сім’ї. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. ЕВОЛЮЦІЯ ШЛЮБУ І СІМ’Ї В ІСТОРИЧНОМУ 

РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї 

Тема 1. Історичні зміни сім’ї та шлюбу. 

Тема 2. Процес і методи соціально-психологічних досліджень сімейно-

шлюбних стосунків. 

Тема 3. Специфіка сім’ї як соціально-психологічний феномен.  
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Тема 4. Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті.  

Тема 5. Провідні тенденції розвитку сучасної сім’ї та тенденції розвитку їх 

альтернативних форм на сучасному етапі . 

Тема 6. Функціонально-рольова структура сімейних відносин. 

 

Змістовний модуль 2 ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК ФАКТОР 

РОЗВИТКУ СІМ’Ї ТА ОСОБИСТОСТІ 

Тема 7. Подружні стосунки.  

Тема 8. Процеси розпаду та чинники дестабілізації шлюбно-сімейних стосунків. 

Тема 9. Концепції і форми розпаду сімейних стосунків. 

Тема 10. Взаємовідносини поколінь в сім’ї. 

Тема 11. Сім’я та її вплив на формування особистості дитини. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Андреева Т.В. Семейная психология / Андреева Т.В. – СПб: „Речь”, 2004. – 

244 с. 

2. Андреева Т.В. Психология современной семьи. Монография /Андреева Т.В. – 

СПб: „Речь”, 2005. – 436 с. 

3. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій / Бондарчук О.І. –К.: МАУП, 

2001.-96 с. 

4. Дружинин В.Н. Психология семьи. – Екатеринбург: Деловая книга, 2000. 

5. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и 

семейная психотерапия. Учеб. пособие для врачей и психологов. – СПб.: 

„Речь”, 2003. – 336с. 

6. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. – М.: Гардарики, 2004. – 320 с. 

7. Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велета Т.Ф. Психология 

семейных кризисов. – СПб: Речь, 2007. – 360 с. 

8. Психология и психотерапия семейных конфликтов / Под ред. Райгородского. 
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– Самара: Издательский Дом БАХРАХ - М, 2003. – 784 с. 

Додаткова 

1.Гридковець Л.М. Подолання подружніх конфліктів // Практична психологія та 

соціальна робота. – 1999. – № 8. – С.37-38. 

2.Гришина Н.В. Психология конфликта. – С.-Пб.: Питер, 2001. - 404 с. 

3.Грюнвальд Бернс Б., Макаби Гарольд В. Консультировании семьи. – М.: 

Когито -Центр, 2004. – 416 с. 

4.Діденко С.В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків. – К.: 

Арістей, 2003. – 312 с.. 

5.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчин и женщин. – СПб, 

2003.-504 с. 

6.Крисюк Г.Я. Психологічні особливості впливу батьківської сім’ї на адаптацію 

молодого подружжя // Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 

2006. - Вип. 11. – Ч.2. – С.215-222. 

7.Ліщинська О.А. Сім’я як об’єкт впливу деструктивних тоталітарних 

організацій // Соціальна психологія. – 2005. - № 3(11). – С. 139 – 147. 

8.Лютак О.З. Сімейний конфлікт як предмет соціально-психологічного аналізу 

// Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. - Вип. 10. – Ч.1. – 

С.73-79. 

 9.Лютак О.З. Функціонально-рольова структура сучасної сім’ї // Збірник 

наукових праць. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. - Вип. 12. – Ч.2. – 

С.98-106. 

10.Федоришин Г.М. Психологія становлення особистості у батьківській сім’ї: 

Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: «Місто НВ»,2006.–168 с. 

Електронні ресурси 

1. Герхардт С. Как любовь формирует мозг ребенка / С. Герхардт. – М.: 

Этерна, 2012. [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://bearbooks.ru/book.asp?id=1282434 

http://bearbooks.ru/book.asp?id=1282434
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2. Джери Дж. Большой толковый социологический словарь / Дж. Джери, Д. 

Дэвид. – М.: Вече, АСТ,2001. [Електронний ресурс]:Режим доступу: 

http://voluntary.ru/dictionary/567 

3. Психодиагностика / Р. Немов [Електронний ресурс]: Режим доступу 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/02.php 

4. Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ситуативні 

вправи, модульні контрольні роботи, інтерактивне обговорення. 

 

 

http://voluntary.ru/dictionary/567
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/02.php

