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Цілі навчальної дисципліни 

Забезпечення майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями щодо психологічних закономірностей 

сімейних відносин, вироблення вмінь застосування здобутих знань у професійній діяльності, ознайомити 

здобувачів вищої освіти з історією розвитку представлень про родину, сутність сучасної родини і шлюбу, 

різними аспектами подружніх взаємин (конфлікти, розводи, критичні крапки розвитку родини, особливості 

становлення особистості дитини в різних родинах), умовами формування і способами підтримки благополучних 

відносин у родині. 

  Основні завдання  курсу: 

1. ознайомити здобувачів вищої освіти з актуальними проблемам родини і шлюбу; 

2. проаналізувати особливості визначення структури родини, динаміки її розвитку, основних складових 

родини, механізми взаємодії в родині, основних етапів розвитку родини, криз сімейних відносин; 

3. висвітлити напрямки профілактичної і корекційної роботи з родиною, теоретичні моделі 

психологічного консультування родини, методологічні принципи психодіагностичної і корекційної 

роботи з родиною;  

4. виробити у здобувачів вищої освіти ряд умінь та навичок застосування набутих знань у практичних 

сферах своєї діяльності, активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.              

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої освіти повинні бути сформовані 

наступні компететності: 

загальні: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

спеціальні (фахові): 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків; 

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної поведінки. 

Програмні 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; 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 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; 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоровся (власного й оточення) та за потреби 

визначити зміст запиту до супервізії. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 

знати: 

- закономірності становлення і розвитку функціонально-рольової структури родини на різних стадіях її 

життєвого циклу;  

- психологічні особливості дошлюбного періоду, особливості пошуку і вибору шлюбного партнера;  

- психологічні особливості подружніх відносин;  

- психологічні особливості відносин між подружжям, батьками та дітьми;  

- методи сімейної діагностики і техніки сімейної терапії;  

- роль сімейного виховання в розвитку дитини на різних вікових стадіях;  

- нормативні і ненормативні кризи родини і стратегії їхнього подолання.  

- специфіку психологічного сімейного консультування;  

- вимоги до особистості та професійних характеристик практикуючого психолога. 

вміти: 

- застосовувати психологічний підхід щодо родинних проблем; 

- формувати уявлення відносно родинних явищ та обґрунтовувати їх зміст, діагностувати їх та 

формувати консультативну роботу; 

- забезпечити належний рівень психічного здоров’я, соціально-психологічний захист і підтримку 

індивідуального розвитку громадян, з урахуванням їх здібностей, особливостей життя та праці. 

 

 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування 



 програмних результатів навчання та компетентностей  

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Психологія сім’ї» значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін, як: історія української культури, вступ до 

спеціальності, загальна психологія та практикум з загальної психології, вікова психологія, соціальна 

психологія. 

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня мотивація здобувачів 

вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, залучення до наукової діяльності,  які визначають 

спрямованість, інтенсивність навчання і сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів 

вищої освіти, розуміння значення навчання для майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед 

товаришів і викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів вищої освіти, 

вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і відстоювати свою точку зору, а 

також прислуховуватися до думки товаришів, культури ведення діалогу, відповідальності за результати своєї 

праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних занять (лекційних та  

практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної дисципліни протягом семестру; роботу над 

окремими темами навчальних дисциплін, які винесені на самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів 

контролю (поточного, підсумкового); участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і 

науково-методичній роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, 

конкурсах, олімпіадах тощо.  

 

Зміст курсу 

Предмет, об’єкт та завдання дисципліни «Психології сім’ї». Методи вивчення сім’ї: науково-дослідні, 

діагностичні, корекційно-діагностичні. Характеристика основних теоретичних підходів до дослідження 

психологічних проблем сімейних відносин. 

Поняття сім’ї та шлюбу. Зародження шлюбних відносин. Невпорядкована форма статевих відносин у 

первісному суспільстві. Виникнення групового шлюбу. Екзогамія. Полігамія. Полігінія. Поліандрія. Парні 

шлюби. Моногамія. Особливості історичного розвитку шлюбно-сімейних відносин українців. Основні 

психологічні характеристики сучасної сім’ї. Нетрадиційні (особливі) сім’ї як проблема сучасності.  

Типи сімей.. Мала сім’я як окремий тип. Благополучні та неблагополучні сім’ї. Основні функції сім’ї. 

Основні сфери сімейного впливу. Проблеми дисфункціональних сімей. Подружні ролі. Форми сімейних 

стосунків. Традиційні та квазісімейні форми шлюбно-сімейних стосунків. Альтернативні форми шлюбно-

сімейних відносин. 

Поняття структури сім’ї. Елементи структури сім’ї за Є.Г.Ейдеміллер, Н.В.Алексвандровою. Чисельність 

та персональний склад сім’ї. Явні, приховані та неусвідомлювані правила сім’ї. Сімейні ролі. Сімейні 

підсистеми. Межі сім’ї. Міфи та легенди сім’ї.  Параметри сімейної системи за А.Я.Варгою. 

Поняття життєвого циклу сім’ї. Динаміка сім’ї за Е.Дюваль. Стадії розвитку сім’ї.  Психологічний підхід 

до періодизації життєвого циклу сім’ї. Готовність до шлюбу. Теорії вибору шлюбного партнера. Дошлюбний 

період. Передшлюбний період. Дошлюбні фактори, які визначають успішність адаптації в перші роки спільного 

життя подружжя. Мотиви вступу до шлюбу. Молода сім’я. Типи молодих сімей.. Стадії розвитку молодої сім’ї. 

Причини розлучень в молодих сім’ях. 

Біологічна та психологічна адаптація подружжя. Завдання адаптації. Рольова та міжособистісна 

адаптація. Фізична, психологічна інтелектуальна та сексуальна сумісність. Узгодженість функціонально-

рольових очікувань. Ціннісно-орієнтаційна єдність. Особистісна та соціальна єдність подружжя. Поняття 

сімейного конфлікту. Особливості сімейних конфліктів. Типові моделі поведінки в сімейних 

конфліктах.Емоційне вигорання в сім’ї. Сімейні стреси. Ревнощі. Сімейна зрада.  

Моделі сімейного виховання. Психологічні механізми впливу батьків на особистість дитини. Типи та 

стилі сімейного виховання. Типи негармонійного сімейного виховання за Е.Г.Ейдеміллером. Причини та 

фактори сімейних конфліктів між батьками та дітьми. Роль сім’ї у розвитку дитини з обмеженими 

можливостями.  

Принципи і правила сімейного консультування. Функції сімейного консультування. Види психологічної 

допомоги сім’ї.  Стадії сімейного консультування. Етапи сімейного консультування. Теоретичні моделі 

сімейного консультування. Методи та техніки сімейного консультування. Особливості психологічного 

консультування сімей з питань труднощів у відносинах з дітьми.  Психологічне консультування в ситуації 

розлучення 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

основна: 

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

2. Помиткіна Л.В. Психологія сім’ї. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / 

Помиткіна Л.В., Злагодух В.В., Хімченко Н.С., Погорільська Н.І. – К. : Вид-во авіац. ун-ту «НАУ-

друк», 2010. – 270 с. 



3. Психологія сім’ї: навчальний посібник / За заг. ред.: В.М. Поліщука. – Суми: Університетська книга, 

2008. – 238 с. 

4. Столярчук О.А. Психологія сучасної сімї : навч.посіб. / О.А.Столярчук. – Кременчук: ПП Щербатих 

О.В., 2015. – 136 с. 

5. Седих К.В. Психологія сім’ї: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2015. – 192 с 

6. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: учебное пособие для вузов. – Изд. 3-е. – М.: Академический 

Проект; Екатеринбург: Деловая книга. - 2007. - 736 с. 

додаткова: 

1. Барнс Р. Як вітчиму стати батьком, Львів, 2014. 

2. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования, Москва, 

2006.  

3. Кісарчук З. Г., Єрмусевич О. І. Психологічна допомога сім’ї, Київ, 2006. 

4. Курпатов А.В. Конфликты в семье, Москва, 2008.  

5. Некрасов А.А. Семья без «брака», Москва, 2012.  

6. Гончарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства, Москва, 2003. 

7. Олифирович Н.И., Зинкевич Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных кризисов, Санкт-Петербург, 2006.   

8. Рипинская М.И. Психология измены, СанктПетербург, 2002.  

9. Роджерс К. Психология супружеских отношений. Возможные альтернативы, Москва, 2002.  

7. Чепмен Г. П’ять ознак доброї сім’ї, Львів, 2014. 

посилання на сайти: 

1. http://lib.iitta.gov.ua  

2. http://pidruchnik.ws/ –  

3. http://psychology.net.ru  

4. http://psyfactor.org/  

5. http://PsyLab.info 

6. http://psylib.kiev.ua   

7. http://www.nbuv.gov.ua/node/  

8. http://www.bronnikov.kiev.ua  

 

Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи у мережі Інтернет 

(комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для оперативної комунікації. У міжсесійний 

період студенту необхідна наявність комп’ютерної техніки та оргтехніки для виконання завдань самостійної 

роботи. Прикладне програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft 

EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код 

компетентності 

(згідно ООП) 

Назва 

компетентності 

Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва програмного 

результату навчання 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

навчання 

ЗК1 Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях 

ПР1 Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, 

ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх 

розв’язання 

МН1 

МН2 

МН4 

МН7 

МО2 

МО4 

МО9 

МО10 

 

ПР6 Формулювати мету, 

завдання дослідження, 

володіти навичками збору 

первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

дослідження 

СК3 Здатність до 

розуміння природи 

поведінки, 

діяльності та 

вчинків 

ПР2 Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних 

явищ в контексті 

професійних завдань 

МН1 

МН2 

МН4 

МН6 

МН7 

МО2 

МО4 

МО9 

МО10 

 

ПР4 Обґрунтовувати власну 

http://lib.iitta.gov.ua/
http://pidruchnik.ws/
http://psychology.net.ru/
http://psyfactor.org/
http://psylab.info/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/node/
http://www.bronnikov.kiev.ua/


позицію, робити самостійні 

висновки за результатами 

власних досліджень і 

аналізу літературних 

джерел 

СК11 Здатність 

дотримуватися 

норм професійної 

поведінки 

ПР7 Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність 

одержаних результатів 

психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки 

МН1 

МН5 

МН6 

МО2 

МО4 

МО7 

ПР18 Вживати ефективних 

заходів щодо збереження 

здоровся (власного й 

оточення) та за потреби 

визначити зміст запиту до 

супервізії 

 МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування, 

складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами 

навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання програмних завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота студентів.  

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени;  

МО2 –усне або письмове опитування 

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 –студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 –залік. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Організація діяльності психологічних служб» 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

20 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль1  

20 

Модульний контроль  2 

20 

 

Система та критерії оцінювання  

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми/виду діяльності може бути різний. Загальну суму 

балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення про оцінювання 

знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

Суми 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в ЄКТС 

Значення 

оцінки ЄКТС 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 



90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє особливі 

творчі здібності, вміє самостійно здобува-

ти знання, без допомоги викладача 

знаходить і опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті 

знання і вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні здібності 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зарахов

ано 

82-89 В дуже добре 

здобувач вищої освіти вільно володіє 

теоретичним матеріалу, застосовує його на 

практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені помилки, кількість 

яких незначна 
Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача, 

загалом самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, з-поміж  яких є 

суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

здобувач вищої освіти відтворює значну 

частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних положень, за 

допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти помилки, 

з-поміж яких є значна кількість суттєвих 
Середній 

(репродуктивний) 

задовіль

но 

60-63 Е достатньо 

здобувач вищої освіти володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні 

35-59 FХ 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

здобувач вищої освіти володіє матеріалом 

на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального 

матеріалу 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадові

льно 

не 

зарахов

ано 

1-34 F 

незадовільно з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

здобувач вищої освіти володіє матеріалом 

на рівні елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, елементів, 

об'єктів 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадові

льно 

не 

зарахов

ано 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних 

за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) 

за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за 

участь у наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише під 

час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком екзаменаційної сесії. Залік 

виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться по завершенню вивчення 

навчальної діяльності.  

 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та адміністрація 

діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення про академічну 

доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, 

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти 

систему вимог та правил поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні 



рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 

та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

 

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен дотримуватись 

політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує 

незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 
 


