
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Кафедра психології, педагогіки та філософії 

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор з НПМР  

__________________ Костін В.В. 

“______”_______________20___ року 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї  

 

Галузь знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» 

Напрям 053 – «Психологія»  

Освітній ступінь «Бакалавр» 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2019 рік



 2 

Робоча програма з дисципліни «Психологія сім‘ї» для студентів за спеціальністю 053 – 

«Психологія»  

„___” ________, 2019  року-  14 с. 

________________________________________________________ 

Розробники: к. пед. н., доц. О. І. Беспарточна 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри "Психології, педагогіки та філософії" 

Протокол від.  “____”________________20__ року № ___ 

 

Завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії ___________________Білоус Р.М. 

“_____”___________________ 20___ року  

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 053 – 

«Психологія»  

 

Протокол від.  “____”________________20___ року № ___ 

 

“_____”________________20__ року         Голова     ______________  (__________________) 

                                                                                              (підпис)            (прізвище та ініціали)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                          КрНУ, 2019 рік 

Беспарточна О. І. 2019 рік 



 3 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки за вибором 

Напрям підготовки  

053 "Психологія" 

Модулів – 1 

 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

психолог 

 

Рік підготовки: 

(курс) 

Змістових модулів – 2 3-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання– к/р 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 105 

6-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,4 

самостійної роботи 

студента –3,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

22 год.  

Семінарські 

24 год.   

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

59 год.  

 

Вид контролю: іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,68 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: 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. 

Завдання курсу полягає у опануванні студентами ряду ключових питань щодо: 

 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). 

В результаті вивчення курсу студенти повинні набути практичних навичок та 

вмінь: 

 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 
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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. 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Еволюція шлюбу і сім’ї в історичному розвитку 

людства та особливості сучасної сім’ї 

 

Тема 1. Історичні зміни сім’ї та шлюбу. 

Об’єкт, предмет, завдання навчальної дисципліни. Місце психології сім’ї 

та шлюбу в системі сучасної наукової психології. Основні підходи у вивченні 

психології шлюбно-сімейних стосунків. Історія розвитку шлюбних стосунків 

від прадавності до сучасності. Національні особливості сімейних стосунків. 

 

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

шлюбних стосунків. 

Методологічні принципи та етапи дослідження шлюбно-сімейних 

стосунків. Діагностичний інструментарій сімейного психолога. Методи та 

методики дослідження особистості шлюбних партнерів, подружніх та 

батьківсько-дитячих стосунків, психологічного клімату сім’ї в цілому. Функції 

та рольова структура сім’ї. Форми сімейних стосунків. 

 

Тема 3. Специфіка сім’ї як соціально-психологічний феномен.  

Поняття про сім’ю як малу соціальну групу. Особливості сім’ї. 

Психологічний аналіз функцій сім’ї. Типологія сімей. Теорії вибору шлюбного 

партнера. Періоди формування подружньої пари. Кризові ситуації в сім’ї. 
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Тема 4. Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному 

контексті.  

Види шлюбно-сімейних відносин у первісному суспільстві. Типи 

шлюбно-сімейних стосунків у Середньовіччі. Сім’я та сімейні цінності в епоху 

Просвітництва. Особливості шлюбно-сімейних відносин 18-19 сторіччі. 

Особливості формування шлюбно-сімейних відносин на теренах Україні (в 

історичному аспекті) . 

 

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

альтернативних форм на сучасному етапі . 

Основні тенденції розвитку сучасної сім’ї та її соціально-психологічна 

характеристика. Динаміка сім’ї.  Психологічні особливості етапів 

життєдіяльності сім’ї. Актуальні проблеми сучасної сім’ї в Україні. 

Порівняльна характеристика традиційних і альтернативних форм організації 

шлюбно-сімейних відносин. 

 

Тема 6. Функціонально-рольова структура сімейних відносин. 

Сутність індивідуальних потреб у шлюбі. Класифікація сімейних функцій 

та їх характеристика. Класифікація основних ролей у сім’ї. Узгодженість 

рольових позицій у сім’ї. Особливості спілкування у підсистемах: «дружина-

чоловік», «батьки-діти» . 

 

Змістовний модуль 2 Шлюбно-сімейні відносини як фактор розвитку сім’ї 

та особистості 

 

Тема 7. Подружні стосунки.  

Формування подружньої пари. Теорії вибору шлюбного партнеру. 

Специфіка дошлюбного періоду. Прийняття рішення про укладання шлюбу. 

Фактори сімейного благополуччя, стадії та кризові періоди шлюбу.  
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Тема 8. Процеси розпаду та чинники дестабілізації шлюбно-сімейних 

стосунків. 

Поняття психологічного клімату сім’ї. Аналіз причин конфліктів у 

шлюбі та сім’ї. Проблема психологічної, духовної і сексуальної сумісності 

шлюбних партнерів. Специфіка сімейного і подружнього конфлікту. Тактики 

розв’язання подружніх конфліктів. 

 

Тема 9. Концепції і форми розпаду сімейних стосунків. 

Фази руйнації емоційних стосунків у шлюбі. Стадії розлучення. 

Причини зростання і мотиви розлучень. Індивідуальні і соціальні наслідки 

розлучення.  

 

Тема 10. Взаємовідносини поколінь в сім’ї. 

Основні психолого-педагогічні моделі батьківсько-дитячих стосунків 

(«психоаналітична», «біхевіористська», «гуманістична» моделі сімейного 

виховання; методи і прийоми виховної впливу; моделі відносин батьків і 

дітей в «народній психології розвитку»). Батьківське ставлення до дитини: 

визначення, типи, вплив на психічний розвиток. Сім’я і дитина: вікова 

динаміка відносин. Прародителі (бабусі і дідусі) у системі сімейних відносин. 

 

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

Роль сім’ї в соціалізації дитини. Особливості соціалізації дитини в сім’ї. 

Стилі сімейного виховання. Вплив стилю виховання на становлення 

особистості дитини. Причини неадекватного ставлення батьків до дитини та їх 

психологічний аналіз. Модель психологічно здорової сім’ї. Готовність 

особистості до створення сім’ї. Специфіка сімейного консультування. 

Теоретичні моделі сімейного консультування. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л сем лаб. с.р.  л сем лаб с.р. 

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. 
 

 

9 

 

2 

 

2 

 

- 

 

5 
     

Тема 2. Процес і 

методи соціально-

психологічних 

досліджень 

сімейно-шлюбних 

стосунків. 
 

 

9 

 

2 

 

2 

 

- 

 

5 

     

Тема 3. Специфіка 

сім’ї як соціально-

психологічний 

феномен 

 

9 

 

2 

 

2 

 

- 

 

5      

Тема 4. Форми 

організації 

шлюбно-сімейних 

відносин в 

історичному 

контексті.  
 

 

9 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5 

 

 

     

Тема 5. Провідні 

тенденції розвитку 

сучасної сім’ї та 

тенденції розвитку 

їх альтернативних 

форм на 

сучасному етапі . 

 

9 

 

2 

 

2 

 

- 

 

5 

     

Тема 6. 

Функціонально-

рольова структура 

сімейних 

відносин. 

 

11 

 

2 

 

2 

 

- 

 

5 
     

Разом за змістовним 

модулем 1 
56 12 12 - 30      
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Змістовий модуль 2. Шлюбно-сімейні відносини як фактор розвитку сім’ї та 

особистості 

Тема 7. Подружні 

стосунки.  

 

10 

 

2 

 

2 

 

- 

 

6 
     

Тема 8. Процеси 

розпаду та 

чинники 

дестабілізації 

шлюбно-сімейних 

стосунків. 

 

10 

 

2 

 

2 

 

- 

 

6 

     

Тема 9. Концепції 

і форми розпаду 

сімейних 

стосунків. 

 

10 

 

2 

 

2 

 

- 

 

5      

Тема 10. 

Взаємовідносини 

поколінь в сім’ї. 

 

10 

 

2 

 

2 

 

- 

 

5      

Тема 11. Сім’я та 

її вплив на 

формування 

особистості 

дитини. 

 

12 

 

2 

 

4 

 

- 

 

7 
     

Разом за змістовним 

модулем 2 
52 10 12 - 29      

ІНДЗ – к/р  - - - -      

Семестровий 

контроль –іспит 
- - - - -      

Усього годин 105 22 24 - 59      

 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Історичні зміни сім’ї та шлюбу. 2  

2 Тема 2. Процес і методи соціально-психологічних 

досліджень сімейно-шлюбних стосунків. 

2  

3 Тема 3. Специфіка сім’ї як соціально-психологічний 

феномен 

2  
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4 Тема 4. Форми організації шлюбно-сімейних відносин в 

історичному контексті.  

2  

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

тенденції розвитку їх альтернативних форм на сучасному 

етапі. 

2  

6 Тема 6. Функціонально-рольова структура сімейних 

відносин. 

2  

7 Тема 7. Подружні стосунки.  2  

8 Тема 8. Процеси розпаду та чинники дестабілізації 

шлюбно-сімейних стосунків. 

2  

9 Тема 9. Концепції і форми розпаду сімейних стосунків. 2  

10 Тема 10. Взаємовідносини поколінь в сім’ї. 2  

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

дитини. 

4  

 Усього забезпечення аудиторних занять 24  

 Забезпечення індивідуальних завдань – к/р   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  24  

4. Теми практичних  занять 
Не передбачено 

 

5. Теми лабораторних занять 
Не передбачено 

 

8. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Історичні зміни сім’ї та шлюбу. 5  

2 Тема 2. Процес і методи соціально-психологічних 

досліджень сімейно-шлюбних стосунків. 

5 
 

3 Тема 3. Специфіка сім’ї як соціально-психологічний 

феномен 

5 
 

4 Тема 4. Форми організації шлюбно-сімейних відносин в 

історичному контексті.  

5 
 

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

тенденції розвитку їх альтернативних форм на сучасному 

етапі . 

 

5  

6 Тема 6. Функціонально-рольова структура сімейних 

відносин. 

5 
 

7 Тема 7. Подружні стосунки.  6  

8 Тема 8. Процеси розпаду та чинники дестабілізації 

шлюбно-сімейних стосунків. 

6 
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9 Тема 9. Концепції і форми розпаду сімейних стосунків. 5  

10 Тема 10. Взаємовідносини поколінь в сім’ї. 5  

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

дитини. 

7 
 

 Усього забезпечення аудиторних занять 64  

 Забезпечення індивідуальних завдань – к/р   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  64  

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять, 

2) підготовка і виступ з науковими доповідями, рефератами, 

3) підготовка до контрольних робіт змістових модулів. 

9. Методи навчання 

Словесні методи у формі лекцій, бесіди, практичні та ситуаційні вправи. 

 

10. Методи контролю 

Змістовий модуль 1.  

Контрольна робота №1 за тематикою самостійної роботи 

Змістовий модуль 2. 

Контрольна робота №2 за тематикою самостійної роботи 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Сума 

Т1 -Т6 Т7- Т11 

Лекції 5 5 10 

Практ.зан., лаб.роб., 

семін.зан. 

15 15 30 

Поточн. контр.: 

реферат 

8 8 16 

МК-1, МК-2  12 12 24 

іспит  20 

Усього  100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для іспиту 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

 

Опорні конспекти лекцій; спеціальна література; друковані періодичні 

видання; ілюстративний матеріал. 

 

13. 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. 
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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. 

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

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

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

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 

http://bearbooks.ru/book.asp?id=1282434
http://voluntary.ru/dictionary/567
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/02.php

