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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Психологія родини» складена 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 

підготовки першого (бакалаврського) спеціальності 053 «ПСИХОЛОГІЯ». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методологічні, 

науково-методичні та прикладні проблеми сучасної практичної психології 

в галузі психології родини. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Курс «Психологія родини» відноситься до базових компонентів освітньої 

програми за циклом професійної та практичної підготовки. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Психологічні основи сімейного життя. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Мета ознайомити студентів з психологією шлюбно-сімейних 

стосунків як науковою дисципліною та прикладною галуззю психологічної 

науки. Створити умови для засвоєння знань щодо психологічних 

закономірностей сімейних відносин й вироблення вмінь застосування 

знань у професійній діяльності. 

Завдання: 

- розвитку у студентів навичок наукового мислення; 

- створенні умов для теоретичного орієнтування в наукових підходах до 

проблемах сімейних відносин та закономірностей життєдіяльності сім’ї; 

- ознайомлення студентів з теоретичними основами аналізу сімейних 

проблем;  

- освоєнні знань про структуру сімейної системи та її основні елементи; 

- формуванні у студентів уявлення про наукові методи діагностики 

сімейних відносин;  

- формуванні у студентів навичок професійно допомагати членам 

подружжя розуміти один одного, будувати конструктивні відносини, 

вирішувати закономірні проблеми сім’ї. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК.12. Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати методи 

когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 

психічного стану.   

в) спеціальних фахових (СК): 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку 

психічних явищ.  
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СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження 

СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати:  

- предмет, об'єкт і завдання навчальної дисципліни «Психологія сім'ї»; 

- методологію соціально-психологічних досліджень проблем шлюбно-

сімейних стосунків; 

- форми організації шлюбно-сімейних стосунків в історичному контексті; 

- особливості функціонально-рольової структури сімейних відносин; 

- життєвий цикл сім'ї та динаміку сімейних відносин; 

- сутність дитячо-батьківських стосунків у сім'ї, стилі і помилки у 

виховному процесі у сім'ї; 

- причини сімейних і подружніх конфліктів; 

-  концепції та форми дестабілізації сімейних стосунків; 

- сучасні методи діагностики сім'ї. 

вміти: 

- розрізняти конфліктні, кризові і проблемні сім'ї;проводити 

просвітницьку роботу із сім'єю; 

- організувати і провести виховні бесіди із 

старшокласниками,педагогічним колективом закладів освіти 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 та сприяння задоволенню основних 

потреб і гармонійному розвитку членів родини; 

- оволодіти умінням рефлексувати свої почуття, аналізувати і будувати 

взаємовідносини у своїй сім’ї, професійно допомагати членам подружжя 

розуміти один одного, конструктивно вирішувати проблеми сімейних 

взаємовідносин. 

Демонструвати відповідні результати навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 
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результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження  

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки  

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців.  

ПР20. Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної 

діяльності людини, що визначаються у загальній, віковій, соціальній, 

юридичній, політичній, клінічній психології, етнопсихології. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредитів ЄКТС. 

   

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Психологічні основи сімейного життя. 

Тема 1. Психологія сімейних відносин як галузь психологічного 

знання. Об'єкт, предмет і завдання психології шлюбно-сімейних стосунків. 

Основні підходи до вивчення психології шлюбно-сімейних стосунків. 

Місце психології шлюбно-сімейних стосунків в системі сучасної наукової 

психології. Еволюція шлюбу і сім'ї в історії людського суспільства. Форми 

організації шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті. 

Методологічні проблеми дослідження сім'ї. Специфіка різних підходів до 

дослідження сім'ї. Етичні та деонтологічні принципи роботи з сім'єю: 

труднощі, обмеження, показання та протипоказання. 

 

Тема 2. Соціально-психологічна характеристика сучасної сім'ї. 

Поняття «родина» і «шлюб». Типологія шлюбу. Нормативні та 

ненормативні моделі сім'ї. Типологія сучасних сімейних відносин за 

різними критеріями. Форми шлюбно-сімейних відносин. Основні функції 

сучасної сім'ї (господарсько-побутова, репродуктивна, виховна, 

соціалізації, "психотерапевтична", сексуально-еротична, досугова, 

первинного соціального контролю). Види сім'ї за структурою (нуклеарна, 

розширена, повна, неповна), за національним складом, за співвідношенням 

поколінь, за характером розподілу ролей, у тому числі і сексуальних; за 

походженням, по гармонійності та ін. Різновиди дисгармонійних сімей 

Тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних стосунків 

(ненормативні моделі сім'ї). 

 

Тема 3. Сім’я як цілісна саморегулююча система. Поняття сім’ї як 

цілісної саморегулюючої системи. Основні структурні елементи сімейної 

системи: згуртованість, ієрархія, гнучкість, межі сім'ї, сімейні ролі. 
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Функціонально-рольовий характер сімейних відносин. Особливості 

функціонування сімейної системи: патерни взаємодії, циркулірування 

інформації, стилі емоційної комунікації. Феномени «сімейної історії», 

«сімейного міфу»; «сімейної легенди», «сімейного сценарію»;   сімейні 

норми і правила, сімейні цінності, традиції і ритуали 

. 

Тема 4. Рольова структура сім'ї. Види подружньої взаємодії. Рівні 

подружніх відносин. Сімейні ролі й сімейна рольова структура. Поняття 

рольової адекватності чоловіка і жінки. Конвенційні і міжособистісні ролі 

в сім'ї. Види сімейних ролей, їх особливості. Сімейні роли и лідерство. 

Контроль и влада в сімейних відносинах. Подружні ролі і розподіл влади в 

сім'ї. Типи верховенства в сім'ї: авторитарний, демократичний і 

егалітарний. Рольова поведінка в шлюбі: рольові очікування і рольові 

домагання подружжя. Основні поняття, сфери, значення, підходи і методи 

дослідження рольової поведінки в шлюбі. Види розподілу ролей у сім'ї. 

Класифікація рольової поведінки К.Кіркпатрік і Л.Рейнвотера. Фактори, 

що визначають рольове поведінки кожного з подружжя та інших членів 

сім'ї. 

 

Тема 5. Психологічні закономірності формування подружжя і 

вибору шлюбного партнера. Теорія комплементарних потреб Р Уніча. 

Теорія принципу вибору партнера Б. Мурстейна. Інструментальна теорія 

вибору партнера Р. Сентерса. Теорія «фільтрів» А.Керкгоффа и К. Девіса. 

«Кругова теорія любові» А. Рейса.   Розвиток емоційних відносин від 

симпатії до зрілого, стабільного кохання (теорія «фільтрів»). Сучасний 

психоаналіз про психологічні причини взаємної привабливості у 

майбутньому подружжі. Типові помилки у виборі шлюбного партнера. 

Опосередкованість емоційного відношення до партнера попереднім 

досвідом спілкування з ним. Зміст феномену кохання. Кохання як вищій 

рівень атракції. Типологія кохання. Характеристика структури кохання. 

Ідеалізація партнера та її роль у емоційних відносинах. Теорія 

романтичного (пристрасного) кохання Е. Уолстер. Значення «рівневих» 

характеристик особистості в стабілізації відносин кохання. Інтенсивність 

романтичної поведінки особистості та її емоційна зрілість. Відмінності 

стабільного кохання від романтичного. Наукові моделі кохання – 

песимістична та оптимістична. Закономірності розпаду емоційних 

відносин кохання. 

 

Тема 6. Життєвий цикл сім'ї. Фактори сімейного благополуччя.  

Поняття психологічного сумісництва в діаді. Класифікація та 

характеристика рівнів сумісництва у подружжі. Сумісництво у подружжі 

як передумова та результат успішності шлюбу. Когнітивістська трактовка 

психологічного сумісництва в діаді. Гіпотеза Вінча щодо обов’язковості 

компліментарності потреб та якостей шлюбних партнерів. Значення 



7 
 

подібності та відмінності індивідуально-психологічних особливостей 

шлюбних партнерів для стабілізації відносин у подружжі. Характеристика 

психологічних факторів, які руйнують психологічне сумісництво шлюбних 

партнерів і сім’ю; психоаналітичне трактування сумісництва у подружжі: 

характеристика сумісництва у щасливих, нещасливих та середніх сім’ях. 

Психологічні особливості успішного шлюбу. 

 

Тема 7. Нормативні  та ненормативні кризи подружнього життя. 

Особливості нормативних криз подружнього життя. Періодичні кризи 

розвитку сім’ї як об’єктивні причини подружньої дисгармонії. Подружні 

конфлікти: види, особливості, функції, причини, динаміка і значення. 

Конфлікти у подружжі як  суб’єктивне несумісництво поглядів, потреб, дій 

шлюбних партнерів. Особливості конфліктів у благополучних й 

неблагополучних сім’ях. Феномен прощення та його роль в оптимізації 

відносин у подружжі. Ненормативні кризи життєвого циклу розвитку сім'ї. 

Розлучення як криза розвитку сім'ї. Причини, види і основні фази 

розлучення. 

 

Тема 8. Соціально-психологічні особливості подружніх 

конфліктів. Види деструкції сім'ї. Типи дисфункціональних сімейних 

структур. Об'єктивні і суб'єктивні детермінанти подружніх конфліктів. 

Суб'єктивна картина подружніх конфліктів. Особливості конфліктів в 

стабільних і нестабільних подружніх парах. Сім'я як джерело психічної 

травми. Поняття про «патогенну ситуацію». Основні види сімейно-

обумовлених травмуючи станів. Засоби психологічної професійної 

допомоги дисфункціональним сім'ям. Профілактика та корекція 

дисгармонії сім'ї. 

 

Тема 9. Дитячо-батьківські відносини. Роль сім'ї у розвитку 

дитини на різних етапах онтогенезу. Особливості дитячо-батьківських 

відносин у дитячому, підлітковому та юнацькому віці. Основні 

характеристики дитячо-батьківських відносин (емоційне прийняття 

дитини, ступінь задоволення потреб дитини, стиль спілкування і взаємодії 

з дитиною, система контролю, мотиви виховання дітей у сім'ї, виховні 

цінності, стиль виховання і його стійкість). Види батьківських установок: 

відхилення, байдужість, надвимогливість, гіперопіка, вивчена 

безпорадність, стійкість, активна любов. Основні типи сімейного 

виховання. 
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Електронні інформаційні ресурси 

https://psylist.net/family 

http://bookash.pro/ru/t 

https://www.twirpx.com/files/science/psychology/social/family 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

 залік. 

 

5. Методи діагностики успішності навчання 

усне опитування, перевірка конспектів, поточне оцінювання, завершальний 

модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                           10 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                          10 

3. Участь у груповій роботі за темою семінару               10 

4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 

5. Підсумковий контроль                                                    40 
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