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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 3 

 

 

годин – 90 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність 053 

Психологія 

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський) 

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова  

Рік підготовки: 

2 3 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

24 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

12 год. 6 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

54 год. 74 год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: ознайомлення студентів з психологією шлюбно-сімейних відносин як 

науковою дисципліною та прикладною галуззю психологічної науки; створення умов для 
засвоєння знань щодо психологічних  закономірностей сімейних відносин й формування 
вмінь застосування знань у професійній діяльності. 

Завдання: 
- розвити навички наукового мислення;  
- ознайомити з теоретичним науковими підходами до проблем сімейних 

відносин та закономірностей життєдіяльності сім’ї; 
- ознайомити з теоретичними основами аналізу сімейних проблем;  
- сформувати знання про структуру сімейної системи та її основні елементи; 
- сформувати уявлення про наукові методи діагностики сімейних відносин;  
- сформувати навички професійної допомоги членам подружжя щодо розуміння 

один одного; 
- сформувати навички будувати конструктивні відносини, вирішувати закономірні 

проблеми сім’ї. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 
Інтегральна компетентність 

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.  
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.   
ЗК12. Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати методи когнітивної та 
емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та психічного стану. 
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння 
природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.  
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 
СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту 
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики 
СК13. 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: 
ПРН5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 
(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та 
технології психологічної допомоги.  
ПРН6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 
матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 
ПРН7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. 
ПРН8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 
нефахівців. 
ПРН14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у 
тому числі демонструвати лідерські якості.  
ПРН15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку. 
ПРН16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога. 
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ПРН17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 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; 
- Сучасні методи діагностики сім'ї. 

вміти: 
- Розрізняти конфліктні, кризові і проблемні сім'ї; проводити просвітницьку роботу із 
сім'єю; 
- Організувати і проводити 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; 
- Володіти умінням рефлексувати свої почуття, аналізувати і будувати взаємовідносини 
у своїй сім’ї, професійно допомагати членам подружжя розуміти один одного, 
конструктивно вирішувати проблеми сімейних взаємовідносин. 
 

3. 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 відносин. Основні підходи до вивчення психології 
шлюбно-сімейних відносин. Місце психології шлюбно-сімейних відносин 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. Соціально-психологічна 
характеристика сучасної сім'ї. Типологія шлюбу. Типологія сучасних сімейних відносин за 
різними критеріями. Форми шлюбно-сімейних відносин. Основні функції сучасної сім'ї. 
Види сімей. Різновиди дисгармонійних сімей Тенденції розвитку альтернативних форм 
шлюбно-сімейних відносин (ненормативні моделі сім'ї). 
Тема 2. Сім’я як цілісна саморегулююча система. Основні структурні елементи сімейної 
системи. Функціонально-рольовий характер сімейних відносин. Особливості функціонування 
сімейної системи. Феномени «сімейної історії», «сімейного міфу»; «сімейної легенди», 
«сімейного сценарію». Сімейні норми і правила, сімейні цінності, традиції і ритуали. Рольова 
структура сім'ї. Сімейні ролі й сімейна рольова структура. Види сімейних ролей, їх 
особливості. Рольова поведінка в шлюбі: рольові очікування і рольові домагання подружжя. 
Основні методи дослідження рольової поведінки в шлюбі. Види розподілу ролей у сім'ї.  
Тема 3. Психологічні закономірності формування подружжя. Проблема вибору 
шлюбного партнера в сучасній психології родини.  Теорії вибору шлюбного партнера.  
Типові помилки у виборі шлюбного партнера. Зміст феномену кохання. Кохання як вищій 
рівень атракції. Типологія кохання. Характеристика структури кохання Моделі кохання в 
сучасній психологічній науці. Закономірності розпаду емоційних відносин кохання. 
Ідеалізація партнера та її роль у емоційних відносинах. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ СІМ'Ї.  
Тема 4. Основні фактори сімейного благополуччя. Класифікація та характеристика рівнів 
сумісництва у подружжі. Сумісництво у подружжі як передумова та результат успішності 
шлюбу. Трактовка психологічного сумісництва в діаді в різних напрямках сучасної 
психології. Значення 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. 
Характеристика сумісництва у щасливих, нещасливих та середніх сім’ях. Психологічні 
особливості успішного шлюбу. Психологічні завдання сім’ї на різних етапах життєвого 
циклу. 
Тема 5. Нормативні  та ненормативні кризи подружнього життя. Особливості 
нормативних криз подружнього життя. Періодичні кризи розвитку сім’ї як об’єктивні 
причини подружньої дисгармонії. 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. Подружні конфлікти: види, 
особливості, функції, причини, динаміка і значення.  Типи дисфункціональних сімейних 
структур. Об'єктивні і суб'єктивні детермінанти подружніх конфліктів. Суб'єктивна картина 
подружніх конфліктів. Особливості конфліктів у благополучних й неблагополучних сім’ях. 
Сім'я як джерело психічної травми. Поняття про «патогенну ситуацію» в сім’ї. Основні види 
сімейно-обумовлених травмуючих станів. Засоби психологічної професійної допомоги 
дисфункціональним сім'ям. Профілактика та корекція дисгармонії сім'ї. 
Тема 6. Дитячо-батьківські відносини в родині. 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, 
гиперопека, вивчена безпорадність, стійкість, активна любов. Основні типи сімейного 
виховання. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ. 
Тема 1. Психологія 
сімейних відносин 

як галузь 
психологічного 

знання. 

15 4 2  9 14 2   12 

Тема 2. Сім’я як 
цілісна 

саморегулююча 
система. 

15 4 2  9 16 2 2  12 

Тема 3. 
Психологічні 

закономірності 
формування 
подружжя. 

15 4 2  9 14 2   12 

Разом за 
змістовим 

45 12 6  27 44 6 2  36 
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модулем 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ СІМ'Ї. 

Тема 4. Основні 
фактори сімейного 

благополуччя. 

15 4 2  9 14  2  12 

Тема 5. 
Нормативні  та 
ненормативні 

кризи 
подружнього 

життя. 

15 4 2  9 14 2   12 

Тема 6. Дитячо-
батьківські 
відносини в 

родині. 

15 4 2  9 18 2 2  14 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

45 12 6  27 46 4 4  38 

Разом 
90 24 12  54 90 10 6  74 

 
 

5. Теми семінарських занять 
Семінарські заняття не передбачені. 

 
6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 
годин 

очне заочне 

1. Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному 
контексті. 

2  

2. Динаміка шлюбно-сімейних стосунків. 2 2 

3. Провідні фактори сімейного благополуччя. 2 2 

4. Батьківського ставлення до дитині та його вплив на психічний 
розвиток особистості. 

2  

5. Прабатьки у системі сімейних відносин. 2  

6. Основні підходи до сімейного консультування. 2 2 

 Разом: 12 6 

 
7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені. 
 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 
годин 
очне заочне 

1 2 3 4 
1. 1. Еволюція шлюбу і сім'ї в історії людського суспільства (складання 9 12 
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реферату). 
2. Основні підходи до вивчення психології шлюбно-сімейних 
стосунків (підготовка  доповіді). 
3. Основні функції сучасної сім'ї (підготовка презентації). 
4. Порівняльний аналіз традиційних та альтернативних форм 
шлюбно-сімейних стосунків (підготовка  доповіді).  

2. 1. Сімейні роли и лідерство. Контроль и влада в сімейних 
відносинах (підготовка  доповіді). 
2. Подружні ролі і розподіл влади в сім'ї  (складання реферату). 
3. Типи верховенства в сім'ї: авторитарний, демократичний і 
егалітарний (підготовка презентації). 
4. Вивчення найважливіших параметрів сімейної поведінки: 
згуртованості, адаптації та комунікації. Опитувальник «Шкала 
сімейної адаптації та згуртованості» (FACES-3) Д. X. Олсон 
(виконання тренувального завдання). 

9 12 

3. 1. 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 (підготовка презентації). 
2. Ідеалізація партнера та її роль у емоційних відносинах 
(підготовка  доповіді). 
3. Вивчення структури сім'ї та особливостей взаємовідносин між 
її членами. Проективні малювальні методики «Малюнок сім'ї» та 
«Кінетичний малюнок сім'ї» в модифікації Р. Бернса та С. Кауфмана 
(виконання тренувального завдання).  

9 12 

4. 1. Характеристика психологічних факторів, які руйнують 
психологічне сумісництво шлюбних партнерів і сім’ю (складання 
реферату).  
2. Характеристика сумісництва у щасливих, нещасливих та середніх 
сім’ях (складання реферату). 
3. Класифікація й характеристика поведінкових реакцій партнера на 
намагання іншого змінити його (підготовка презентації). 
4. Трактовка психологічного сумісництва в діаді в різних напрямках 
сучасної психології (підготовка  доповіді). 

9 12 

5. 1. Ненормативні кризи життєвого циклу розвитку сім'ї 
(складання реферату). 
2. Періодичні кризи розвитку сім’ї як об’єктивні причини 
подружньої дисгармонії (складання реферату).   
3. Феномен прощення та його роль в оптимізації відносин у 
подружжі (підготовка  доповіді).  
4. Сім'я як джерело психічної травми (складання реферату).   
5. Профілактика та корекція дисгармонії сім'ї  (підготовка  
доповіді). 

9 12 

6. 1. Роль сім'ї у розвитку дитини на різних етапах онтогенезу 
(складання реферату).   
2. Особливості дитячо-батьківських відносин у дитячому, 
підлітковому та юнацькому віці (підготовка  доповіді). 
3. Вивчення ставлення батьків дітей. Опитувальник 
«Вимірювання батьківських установок та реакцій» (PARI). E. Шефер 
та К. Белл (виконання тренувального завдання).  
4. Вивчення досвіду батьків у вихованні дитини (підлітка) та 
пошуку помилок у батьківському вихованні. Опитувальник для 

9 14 
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батьків «Аналіз сімейних взаємин» (АСВ) Ейдеміллер Е. Г., 
Юстіцкіс (виконання тренувального завдання). 

 Разом 54 74 
 
 

9. Методи навчання 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 
навчання: 
– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання 

практичних завдань, вправи, тренувальні вправи; підготовка і здійснення виступів перед 
аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою та 
виконання практичних завдань: складання реферату, підготовку презентацій, підготовку  
доповідей, виконання тренувальних завдань. 

 
10. Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 
Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 

певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 
здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, практичні  
заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 
- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 
- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: складання реферату, підготовку презентацій, підготовку  доповідей, 
виконання тренувальних завдань. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 
складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та оцінки 
результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового контролю 
(іспит).  

Схема розподілу балів:  
Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 
Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 
Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 
поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 
якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 
від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 
 

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (5 балів за 
тему 1-2; 10 балів 

за тему 3-6) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 
викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 
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наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 
аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 
додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 
першоджерела, тощо). Може аргументовано обрати раціональний 
спосіб виконання практичного  завдання й оцінити результати 
власної практичної діяльності; вільно використовує набуті 
теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу; 

Добре (4 балів за 
тему 1-2; 8 балів за 
тему 3-6) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 
послуговується науковою термінологією, залучає основну і 
додаткову літературу.  
За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 
програмою; має стійкі навички виконання завдання Але при 
висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності 
та незначні помилки. 

Задовільно (3-4али 
за тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 
всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 
Може використовувати знання для стандартних практичних 
ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

Незадовільно з 
можливістю 
відпрацювання (2-
3 бали за тему) 

 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 
навчальної дисципліни.  
Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні 
сформовані уміння та навички. 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 
балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   
Презентація  2 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 
відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела. 

Доповідь 3 здатність здійснювати узагальнення особистого 
досвіду на основі опрацювання теоретичного 
матеріалу та відсутність помилок при оформленні 
цитування й посилань на джерела. 

Виконання 
тренувальних 
вправ 

3 самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання.  
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 Критерії оцінювання під час іспиту 
 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 
30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 
розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 
вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 
прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 
застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 
аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 
слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 
прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 
відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 
11. Питання для підсумкового контролю 

1. Еволюція шлюбно-сімейних відносин й тенденції розвитку сім’ї в сучасному світі.  
2. Сучасна модель сім’ї, її основні особливості.  
3. Поняття сім’ї як цілісної саморегулюючої системи. 
4. Структура сім’ї. Рівні функціонування сім’ї  як системи. 
5. Основні властивості структурних елементів  сім’ї (системний підхід). 
6. Особливості функціонування сім’ї  як системи. 
7. Елементи аналізу еволюційних процесів сім’ї: сімейна історія, сімейний міф, сімейна 
легенда, сімейний сценарій. 
8. Змістовна основа життя сім’ї. 
9. Функції та стадії розвитку сім’ї. 
10. Порушення функціонування сім’ї. 
11. Тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних відносин. 
12. Неблагополучні сім’ї: класифікація типів. 
13. Типологія сучасної сім’ї: класифікація типів родини за різними підставами.  
14. Поняття успішності шлюбу й факторів, що на нього впливають. 
15. Психологічні завдання сім’ї (Дж. Уоллерстайн).   
16. Характеристика основних типів успішного шлюбу (Дж. Уоллерстайн). 
17. Види розподілу ролей у сім'ї. Класифікація рольової поведінки К. Кіркпатрік і Л. 
Рейнвотера. 
18. Характеристика основних теоретичних підходів до дослідження психологічних 
проблем сімейних відносин. 
19. Форми шлюбно-сімейних відносин. 
20. Види та рівні подружніх відносин. 
21. Особливості дошлюбних відносин, які потребують компенсаторних дій щодо 
успішності шлюбу. 
22. Типові помилки у виборі шлюбного партнера. Ідеалізація партнера. 
23. Особливості мотивації вступу до шлюбу. 
24. Зміст феномена кохання: оптимістична (А.Маслоу) та песимістична (Л.Каслер) моделі 
кохання.  
25. Триангулярна теорія кохання Р. Стернберга. 
26. Види кохання. 
27. Мотиви вступу до шлюбу в дисфункціональних сім’ях.  
28. Сімейні ролі й сімейна рольова структура. 
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29. Основні рольові категорії жінок та чоловіків за С. Лібіхом та їх вплив на успішність 
шлюбу. 
30. Фактори, що впливають на формування рольових стереотипів. 
31. Проблема сімейного лідерства. 
32. Нормативні кризи сімейного життя. 
33. Конфлікти у подружжі: типологія та причини. 
34. Особливості конфліктів у благополучних и неблагополучних сім’ях. 
35. Типологія мотивації конфліктів у подружжі. 
36. Моделі поведінки подружжя у міжособистісних внутрісімейних  конфліктах.  
37. Основні принципи спільного подружнього життя. 
38. Основні причини сімейних конфліктів. 
39. Труднощі сімейного життя по Е.Г. Єйдеміллеру і В. Юстицкісу. 
40. Сім’я як можливий фактор психічної травми. 
41. Роз’ясніть вплив самооцінки та рівня домагань на еталонний образ супутника життя. 
42. Висвітлить основні причини ідеалізації партнера. 
43. Зробить порівняльний аналіз «оптимістичної» та «песимістичної» моделей  любові. 
44. На прикладі особистого досвіду опишіть основні компоненти психологічної 
готовності до шлюбу. 
45. Опишіть умови та методи оптимізації взаємин у перед-шлюбному періоді. 
46. Опишіть основні методи  соціально-психологічної діагностики осіб, що вступають у 
шлюб. 
47. Опишіть основні методи дослідження мотивів вступу в шлюб в дисфункціональних 
сім'ях. 
48. Наведіть приклади факторів, які руйнують психологічне сумісництво шлюбних 
партнерів і сім’ю; 
49. Наведіть приклади основних компонентів подружньої сумісності. 
50. Опишіть психологічні особливості подружніх відносин молодої сім’ї.  
51. Опишіть психологічні особливості подружніх відносин сім’ї на етапі народження 
першої дитини. 
52. Опишіть психологічні особливості подружніх відносин сім’ї середнього віку. 
53. Опишіть психологічні особливості подружніх відносин сім’ї похилого віку. 
54. Об’ясніть  подібність і відмінність понять «шлюб» і «сім'я» 
55. Надайте порівняльну характеристику психологічних особливостей нормативних 
кризових періодів розвитку подружніх відносин на різних етапах життєвого циклу сім’ї. 
56. Опишіть на прикладах прояву на поведінковому рівні фактори, що впливають на 
сімейне благополуччя. 
57. Опишіть на прикладах прояву на поведінковому рівні особистісні особливості 
подружжя, що впливають на стійкість шлюбу. 
58. Опишіть на прикладах порушення економічної функції сім'ї. 
59. Опишіть на прикладах порушення функції соціального контролю сім'ї. 
60. Опишіть на прикладах порушення психотерапевтичної функції сім'ї. 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточний та періодичний контроль Підсум-

ковий 
контроль 
(Іспит) 

Сума 
балів Змістовий модуль №1                                      Змістовий модуль № 2 Індивідуальне 

самостійне 
завдання 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 10 40 100 
5 5 10 10 10 10 

20 30    
50    

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 
85-89 B Дуже добре 
75-84 С Добре 
70-74 D Задовільно 
60-69 Е Допустимо 
35-59 FХ 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 

 
13. Навчально методичне забезпечення 

 
- Робоча програма навчальної дисципліни; 
- Мультимедійні презентації; 
- Силабус. 

 
14. Рекомендована література 

 
Основна: 

1. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій./ О.І. Бондарчук. – К.: МАУП, 2001.-96 
с. 

2. Кісарчук З. Г. Психологічна допомога сім’ї : навч. посіб. : у3 кн. / З. Г. Кісарчук, О.І. 
Єрмусевич – К. : Главник, 2006. – 268 с. 

3. Максимова Н. Ю Сімейне консультування : навч. посіб. /Н. Ю. Максимова. – К. : ДП 
«Вид. дім «Персонал», 2011. – 304 с. 

4. Психологія сім’ї : навч. посіб. / В. М. Поліщук, Н. М. Ульїна, С. А. Поліщук та ін. ; за 
заг. ред. В. М. Поліщука. – 2-ге вид., доповн. – Суми : Університет. кн., 2009. – 282 с. 

5. Психологія сім’ї. Навч. посібник./Під ред.В.М.Поліщука / - Суми.: Унів.книга, 2008.- 
240 с. 

6. Психологія сімейних взаємин. Навч. посібник /Під ред. М.С.Корольчука/.- К.Ніка-
Центр, 2010.- 280 c. 

7. Седих К.В. Психологія сім’ї: навч. посіб. / К.В. Седих – К.: Академвидав, 2015. – 192 с 
8. Столярчук О. А. Психологія сучасної сім’ї : навч.посіб. / О. А. Столярчук. – 

Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2015. – 136 с. 
Додаткова 

1. Бєйдер Э., Пирсон П. В поисках мифической пары. Эволюционный подход к 
диагностике и психотерапии пар./ Бєйдер Э., Пирсон П.,Кієв: Хірсь. -2014. – 266 с. 

2. Білова М.Е, Калашнікова О.В., Кременчуцька М.К. Психологічні маркери реалізації 
жінки в сім’ї та кар’єрі  /Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. 
Категорія Б. Випуск 25/2021./ http://habitus.od.ua/25-2021. 

3. Білова М.Е. Методичні рекомендації до курсу «Психологічні основи сімейних 
відносин» для студентів напряму підготовки   053. Психологія./ М.Е Білова. - 2018 р. 
http://fs.onu.edu.ua/clients. 
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4. Буленко Т. В. Соціально-психологічні основи функціонування сучасної молодої сім’ї / 
Т. В. Буленко // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. 

5. Помиткіна Л.В., Злагодух В.В., Хімченко Н.С., Погорільська Н.І. П Психологія сім’ї. 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Л.В. Помиткіна та 
ін.– К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 270 с. 

6. Столярчук О.А. Вплив сім’ї на формування самооцінки дитини // Розвиток 
особистості в умовах трансформаційного суспільства: матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (Київ, 13 грудня 2012 року). – К.: Київський 
університет імені Бориса Грінченка. – 2012. – С. 423-426. 

7. Столярчук О.А. Родинні настанови студентської молоді //International scientific 
professional periodical journal «The unity of science». – 2015. – (V. 2). – Р. 106-109 

8. Федоренко Р. П. Психологічний практикум з консультування: зміст, прийоми, 
технології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. П. Федоренко, К. І. Шкарлатюк. 
– Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 200 с. 
9.  Федоренко Р. П. Психологія молодої сім’ї та сімейна криза : монографія / Р. П. 
Федоренко. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 168 с. 

9. Чемпен Г. Взаомоотношения с родственниками супругов./ 9. Чемпен Г. – К.: Брайт 
Стар Паблішінг, 2015. – 88 с. 

10. Чепмен Г. П’ять ознак доброї сім’ї./ Чемпен Г.  – Львів: Свічадо, 2014. – 270 с. 
 

15. Електронні інформаційні ресурси 
 

1. http://msu.edu.ua/library/ 
2. http://psylib.kiev.ua/  
3. http://pidruchniki.ws/  
4. http://www.nbuv.gov.ua/  
5. http://fs.onu.edu.ua/clients 
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