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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
________ дисципліни________
денна форма 

навчання
заочна форма 

навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
Е С Т S - 3

Загальна кількість 
годин -  90

Галузь знань:
05 Соціальні та поведінкові 

науки

Спеціальність:
053 Психологія

Спеціалізація:
Психологія

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

за вибором

Рік підготовки
4 2-й

Семестр

7 3-й

Лекції
30 год 8 год

Практичні заняття
14 год 4 год

Самостійна робота
46 год 72 год
Індивідуальні завдання

Вид контролю -  залік
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
■ для денної форми навчання
■ для заочної форми навчання -  11% : 89%.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із основними 
поняттями та напрямами прикладного застосування сімейної психології, а також 
особливостями сімейного консультування

Завданням викладання дисципліни. є надати студентам знання щодо 
психологічних засад функціонування сім’ї з позиції індивіда, спільноти та 
суспільства в цілому та розкрити особливості сімейного консультування.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є
- вивчення основних категорій та понять щодо психології сім’ї як наукової 

дисципіни;
- ознайомлення студентів із напрямками прикладного застосування сімейної 

психології;
- розкриття особливостей сімейного консультування як базового інструмента 

професійної компетентності психолога.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати :

• Соціальні процеси еволюції сім’ї та шлюбу в історії людства.
• Кроскультурні та національні особливості історичного розвиту феномену 

сім’ї.
• Принципи та підходи вивчення сім’ї як соціального інституту та малої 

групи.
• Структурно-функціональні та системні характеристики сім’ї 

індивідуального та суспільного значення.
• Параметри сімейної системи в рамках системної моделі Оудсхоорна.
• Співвіднесення рівнів психічного здоров’я (індивідуального, сімейного та 

соціального) в контексті психології сім’ї.
• Сім’я як джерело задоволення потреб її членів.
• Емоційні стосунки та їх роль у формуванні сімейної системи.
• Соціально-психологічні засади формування материнства, татківства та 

замінного батьківства.
• Дисфункції та девіації сімейних взаємин.
• Особливості проведення сімейного консультування; 

уміти:
• Застосовувати психологічні знання щодо вирішення питань шлюбно- 

сімейнних взаємин.
• Формулювати гіпотезу психологічного стану сімейної системи як 

динамічного утворення, що зазнає постійних змін згідно її внутрішнього та 
зовнішнього середовища, і підібрати необхідний інструментарій для роботи 
згідно запиту.

• Розрізняти психологічні характеристики здорової та дисфункційної сімейної 
системи.
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• Користуватися основними категоріями психологічного аналізу сім’ї: типи 
сімей, структура сім’ї, функції, ієрархія, межі, комунікація, стадії життєвого 
циклу, ролі, батьківсько-дитячі та подружні взаємини, стосунки між 
кревними членами родини.

• За потреби користуватися методами психодіагностики сім'ї.
• Співпрацювати з різними спеціалістами (юристами, соціальними, 

педагогічними та медичними працівниками), які вивчають сім’ю на різних 
рівнях її функціонування.

• Здійснювати аналіз процесу консультування та орієнтуватися в 
структурному його процесі.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Сім'я як соціально-психологічний феномен

Тема 1. Основні поняття психології сім’ї та її структурно-функціональні 
характеристики.

Психологія сім’ї як сфера інтегрованих знань як психологічного спектру 
дисциплін (вікової, гендерної, соціальної, організаційної, політичної, психології 
сексуальності, психології праці, психології управління тощо), так і 
міждисциплінарних знань (філософії, соціології, педагогіки тощо). Основні 
поняття психології сім’ї (комунікація, стосунки та взаємини, подружньо-сімейні 
та батьківсько-дитячі взаємини, типи сімей, структура та функції сім’ї, потреби та 
їх задоволення, благополуччя, хвороби та аномії тощо) та соціально-історичні 
зміни у їх трактуванні. Застосування концепції потреб у психології сім’ї. Функції 
сім’ї щодо задоволення потреб соціального, сімейного та індивідуального 
напрямів.

Тема 2. Сім’я як соціальний інститут та мала група: підходи до вивчення• ••• сім'ї.
Сім'я у контексті соціальних вимірів. Підходи до вивчення сім’ї з позиції 

соціального інституту, малої групи та індивіда: функціональний, структурний та 
системний. Роль та місце сім'ї у розвитку індивіда та суспільства. Становлення 
сімейної психології як наукової дисципліни. Теорія екологічних систем Урі 
Бронфенбреннера як пояснювальна модель соціалізації. Вклад розробників теорій 
соціальної взаємодії у сімейну психологію (теорія психологічного/ціннісного 
взаємообміну, теорія групової соціалізації, теорія обміну, нормативний вплив, 
процеси групоутворення, механізми групової динаміки,).

Тема 3. Еволюція шлюбу та сім'ї в історії людства та українській 
ментальності.

Представлення сім’ї та шлюбу в індивідуальній та суспільній свідомості та у 
контексті змінних умов суспільного та індивідуального розвитку. Співвіднесення 
етапів розвитку соціуму та форм сім’ї (за Л. Морганом). Форми міжстатевих
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стосунків у різні історичні періоди суспільного розвитку: моногамія, 
проміскуїтет, матріархат, патріархат, екзогамія, ендогамія, груповий шлюб 
(полігінія, поліандрія), гомосексуалізм, інцест, конкубінат тощо. Форми 
організації шлюбно-сімейних відносин у історичному контексті. Якісна еволюція 
сімейних стосунків. Шлюбно-родинні традиції української сім’ї. Громада як 
основа української ментальності. Типи та цінності шлюбних взаємин. 
Обрядовість, пов’язана із народженням дитини. Традиції підтримки життєвих 
циклів сімейного життя. Материнство/татківство та замінне батьківство в 
контексті української ментальності. Сучасна українська сім’я та її трансформація 
в категоріях психологічного здоров'я та добробуту.

Змістовний модуль 2. Психологія стосунків і сімейних взаємин.
Тема 4. Загальна теорія систем -  методологічна основа вивчення сім’ї.
Розуміння сім’ї у контексті теорії систем. Поняття про організмічні та 

механістичні системи. Застосування загальної теорії систем Людвіга фон 
Берталанфі в практиці роботи з сім’єю. Теорія сімейних систем М. Боуена. 
Поняття діади та тріади у сімейній психології. Поняття самоорганізації, адаптації 
та адаптивності в загальній теорії систем. Адаптаційні зміни першого та другого 
порядків (П. Вацславік). Циркулярна модель Д. Олсона для оцінки сімейної 
системи. Принципи мультимодальної діагностики сімейної ситуації відповідно до 
п’яти рівнів системної моделі Д. Оудсхоорна: структура, комунікація, стадії 
життєвого циклу, сімейна історія, функція симптому в сім’ї. Особливості роботи 
психолога на різних рівнях сімейного функціонування та зі спеціалістами у 
професійних командах.

Тема 5. Концепції здоров’я та трактування його порушення у сімейній 
психології.

Психологія здоров’я: фізичне, психічне та соціальне здоров’я. Розвиток 
уявлень про здоров’я у сімейній психології. Внутрішня картина здоров’я та її 
формування у сімейній системі. Категорії психології здоров’я: здоровий спосіб 
життя, сексуальне здоров’я, життєвий шлях людини, психологія довголіття, 
самостверджуюча/проактивна поведінка (асертивність), працездатність як 
критерій професійного здоров’я; психологія залежності та співзалежності і їх 
профілактика; психологічна саморегуляція; психологічні захисти та копінг- 
стратегії, екстремальні й кризові ситуації та їх подолання; стрес та переживання 
горя; концепція емоційного та професійного вигорання, психологічні ресурси 
(особистісні, поведінкові, сімейні та соціальні). Наукові дослідження з питань 
здоров'я сім’ї. Психологічні чинники здоров’я за Г. Нікіфоровим. Соціокультурна 
природа девіацій сімейних взаємин та концепція кризи. Поняття соціальної норми 
та оцінка відхилень від неї. Поняття нормативної сімейної кризи. Термінологічне 
визначення сімейних негараздів (незгуртована, дисфункційна, соціально- 
дезадаптована, асоціальна сім’я; сім’ї з хворими членами, сім’ї у переживанні 
горя тощо. Класифікації сімейної ситуації: здорова сім'я та сім'ї групи ризику. 
Соціальні критерії порушення сімейного добробуту як сигнали суспільної
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небезпеки. Концепція ресурсу як основа оцінки здатності сім’ї до підтримки 
показників здоровя щодо власного розвитку та добробуту.

Тема 6. Психологія емоційних взаємин та значущих стосунків.
Теорія прихильності та її роль у розбудові парних емоційних стосунків. 

Потреба у прийнятті та любові. Теорія потреб А. Маслоу. Атракція, симпатія, 
любов та її типи. Умови збереження та руйнації емоційних сімейних взаємин. 
Теорія тріангуляції як інформаційна модель трансляції інваріантів емоційно- 
навантажених взаємин у наступні покоління сімейної системи. Сімейні чвари та 
явище пробачення в подружніх взаєминах. Сімейні конфлікти та специфіка їх 
розв’язання. Співвідношення функцій, ролей та типів сімейних стосунків. Типи 
сімейних стосунків: подружні, шлюбні, сексуальні, батьківські, батьківсько- 
дитячі, дитячі, сіблінгові. Профілі щлюбу та типи подружніх взаємин. 
Особливості перебігу адаптаційних процесів щодо шлюбно-сімейних взаємин. 
Стадії сексуального розвитку дитини та сексуальні розлади у подружжі. Порядок 
народження дітей та їхня рольова позиція. Явище конкуренції між дітьми. 
Значення у дорослому віці сіблінгових взаємин. Процеси розпаду та дестабілізації 
сімейних стосунків. Стадії розлучення за моделлю Е. Кюблєр-Росс.

Тема 7. Психологія материнства/татківства та замінного батьківства.
Соціально-психологічні умови формування материнства та татківства. 

Особливості рольових позицій батька й матері у сім’ї та суспільстві. 
Прабатьківство та його психологічне значення для наступних поколінь. 
Генеологогічні лінії роду та механізми їх обумовленості. Типи прабатьківства: 
формальне, замінне, дистантне, співдружнє. Сімейне спілкування (В. Сатир) та 
стилі батьківського впливу (Е. Шефер). Проблема оптимального стилю виховання 
дитини. Концепція Д. Баумрінд. Історичний феномен потреби суспільства в 
замінному батьківстві. Становлення інституту замінних сімей у країнах з різним 
політичним устроєм. Система державного утримання дітей в історичній 
перспективі. Види замінних сімей. Замінне татківство та материнство в 
психологічному та правовому трактуванні. Механізми формування зв’язків 
прихильності у ситуації прийняття дитини в сім’ю. Механізм емоційного 
відторгнення у ситуації засиновлення/задочеріння. Поняття просоціальної 
поведінки та її значення для прийняття некревної дитини до родини.

Тема 8. Методи діагностики у сімейній психології.
Принципи психологічної діагностики емоційних стосунків у подружній парі, 

батьківсько-дитячих, та родинно-сімейних взаєминах. Вивчення подружньої 
підсистеми методами психодіагностики за домінуючою ознакою (сварки, 
конфлікти, розлучення, пошук ресурсів, а також переживання горя, випадків 
травматизації та стресових переживань, насилля). Принципи та методи 
психологічної діагностики з питань стосунків у межах старшого і молодшого 
покоління. Діагностика різних проявів батьківсько-дитячих взаємин, як-то: 
симбіоз, стилі батьківсько-дитячих взаємин та батьківського виховання тощо.
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Особливості проведення діагностики за запитом (складна дитяча поведінка, стан 
дитини, труднощі соціалізації дитини, некомпетентність батьків. конфлікти та 
непорозуміння тощо). Вибір діагностичних методів: спостереження, проективні 
методи, самозвіти, циркулярне інтерв’ю, клінічна бесіда тощо. Вивчення процесів 
внутрішньо-сімейної комунікації: циркулярна модель (Д. Олсон), комунікативні 
моделі опису сім’ї як системи, що маневрує (М. Боуен, П. Вацславік, Г. Бейтсон). 
Сімейний контракт як етична умова психологічної роботи з неповнолітньою 
дитиною. Принципи організації співпраці зі спеціалістами суміжних професій.

Змістовний модель 3. Психологія сімейного консультування.
Тема 9. Сімейне консультування: підходи, школи та види.

Індивідуальне, подружнє, сімейно-групове, сімейне консультування без 
сім’ї, консультування батьків щодо дітей, консультування дітей різного віку. 
Моделі консультативної роботи з парами та сім’ями: циркулярне інтерв’ю, 
транзакційна модель роботи з подружньою парою, підхід мікронавичок у роботі з 
парою за А. Айві. Діагностичні індикатори: функції симптоматичної поведінки у 
сімейній системі (Оудсхорн); роль сімейної тривоги у сімейній системі 
(Е. Ейдеміллєр, В. Юстицкас); сім’я як маневруюча система (Е. Берн, О. Черніков, 
Річардсон); сім’я як комунікаційна система (П. Вацлавік, Г. Бейтсон). 
Психотерапевтичні школи структурно-сімейна терапія С. Мінухіна, модель 
багатьох поколінь І. Бозормені-Надю, сімейна терапія, орієнтована н переживання 
К. Вітакера, стратегічна сімейна терапія К. Маданеса, коротка терапія, 
орієнтована на рішення Шазера, модель створення життєвого досвіду за В. Сатир 
а також моделі трансакційного аналізу, арт терапевтичної, когнітивно- 
поведінкової, біхевіоральної, процесуальної консультативно-терапевтичних шкіл 
тощо).

Тема 10. Принципи та методи сімейного консультування.
Принципи консультування сім’ї та її членів. Особливості сімейного 

консультування за запитом її членів чи третьої сторони (соціального працівника, 
лікаря, за вимогою суду тощо). Структура консультативної сесії та специфіка її 
застосування у сімейному консультуванні. Етичні норми сімейного
консультування. Сетінг та його специфіка застосування у різних школах сімейної 
психотерапії. Практика використання групи споглядачів у сімейному
консультуванні. Особливості застосування методів діагностики та корегування у 
сімейному консультуванні (циркулярна модель Д. Олсона, сімейна дошка, 
генограма та лінія часу, сімейні ігри (Пляцек, ігри з проективними карточками, 
сімейна скульптура, сімейна психодрама).

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових 

модулів і тем
Кількість годин

денна форма Заочна форма
І у тому числі І у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен.
Тема 1. Основні 
поняття психології 
сім’ї та її структурно- 
функціональні 
характеристики

2 2 6

Тема 2. Сім’я як 
соціальний інститут та 
мала група: підходи до 
вивчення сім’ї

2 8

Тема 3. Еволюція 
шлюбу та сім'ї в історії 
людства та українській 
ментальності

4 4 2 8

Разом за змістовим 
модулем 1

8 4 26 2 2 22

Змістовий модуль 2. Психологія сімейних взаємин та стосунків

Тема 4. Загальна 
теорія систем -  
методологічна основа 
вивчення сім’ї

2 2 8

Тема 5. Концепції 
здоров’я та 
трактування його 
порушення у сімейній 
психології

2 8

Тема 6. Психологія 
емоційних взаємин та 
значущих стосунків..

4 2 2 8

Тема 7. Психологія 
материнства/татківства 
та замінного 
батьківства

4 8

Тема 8. Методи 
діагностики у сімейній 
психології

4 4 2 8

Разом за змістовим 
модулем 2

16 6 46 4 2 40

Модуль 3. Психологія сімейного консультування
Тема 9. Сімейне 
консультування:

2 2 8
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підходи, школи та 
види
Тема 10. Принципи, та 
методи сімейного 
консультування

4 4 8

Разом за змістовим 
модулем 3

6 4 18 2 16

ІНДЗ - - - - -
Усього годин 90 30 14 46 90 8 4 78

5. Теми та зміст практичних занять

№
з/п

Теми практичних занять Зміст практичних занять Форма
контролю

Години
д з

1 2 3 4 5 6
Змістовий модуль 1. Сім'я як соціально-психологічний феномен

1. Тема 3. Еволюція 
шлюбу та сім'ї в історії 
людства та українській 
ментальності

•опитттість психологічні 
собливості сімейного 
укладу української сім’ї; 

•опишіть роль громади у 
формуванні шлюбно- 
родинних традицій 
української сім’ї.; 

•визначте психологічні 
характеристики 
материнства/татківства в 
українській 
ментальності;

• явище замінного та 
названого батьківства в 
українській родинній 
історії.

Письмова
робота

2

Усього годин за змістовим модулем 1 2
Модуль 2. Психологія сімейних взаємин та стосунків

2. Тема 8. Методи 
діагностики у сімейній 
психології

• зробіть перелік типів 
сімейних стосунків 
(подружні, шлюбні, 
сексуальні, батьківські, 
батьківсько-дитячі, 
дитячі, сіблінгові) та 
зробити психологічний 
аналіз одного із них.

• опишіть процеси розпаду 
та дестабілізації

Письмова
робота

1
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сімейних стосунків, 
зокрема на стадії 
розлучення за моделлю 
Е. Кюблєр-Росс.

•ознайомитися із 
літературними 
джерелами щодо 
принципів та методів 
психологічного 
діагностування сімейних 
підсистем;

•підібрати психологічний 
інструментарій, провести 
діагностику обраної 
підсистеми сім ’ї та 
здійснити аналіз 
отриманих результатів.

Усього годин за змістовим модулем III 2
Разом: 4

6. Самостійна робота
До основних форм самостійної роботи студентів слід віднести:

• опрацювання лекційного матеріалу та  додаткове самостійне вивчення 
теоретичного матеріалу;
• складання термінологічного словника;
•  підготовка до семінарських занять та  виконання позааудиторних завдань;
• підготовка та  презентація творчих проектів щодо вивчення сімейної історії;
•  виконання контрольної роботи та  тестів для контролю знань;
• підготовка до заліку - захисту індивідуального проекту

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:
1. підготовка до аудиторних занять -  18 год.;
2. підготовка до контрольних заходів -  28 год.;
3. опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях -7 8

год.
Усього 90 год.

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 
перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, захисту 
індивідуальної роботи.

Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання 
з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях

оиТеми Зміст
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Тема 1. Основні поняття 
психології сім ’ї та  її 
структурно- 
функціональні 
характеристики

•дайте визначення базових понять 
психології сім’ї методом складння 
індивідуального словника термінів;

6

Тема 2. С ім ’я як 
соціальний інститут та 
мала група: підходи до 
вивчення сім ’ї

• дайте визначення поняттям сім ’ї як 
мала група, с ім ’ї як соціальний 
інститут;

•Розкрийте ключові позиції
• ознайомитися із літературними 

джерелами щодо:
•психологічних процесів створення 

нової сім ’ї, як-то: адаптація, 
сумісність, очікування, ціннісні 
орієнтації, потреби, згуртованість, 
тощо;

•психологічного феномену 
материнства та батьківства;

• подружніх взаємин на різних етапах 
життєвого циклу.

•процесів внутріш ньо-сімейної 
комунікації, як-то: циркулярна модель 
(Д.Ослон), комунікативні моделі 
опису сім ’ї як маневруючої системи 
(М. Боуен, П.Вацславік, Г.Бейтсон);

•зібрати дані щодо своєї родини та 
скласти та  описати генограму.

8

Тема 3. Еволюція шлюбу 
та  сім 'ї в історії людства 
та українській 
ментальності

•охарактеризуйте, як відображаються 
уявлення про сім ’ю та шлюб в 
індивідуальній та суспільній 
свідомості;

•назвіть форми організації міжстатевих 
та сімейно-ш любних відносин в 
історичному контексті;

•складіть спискок літературних 
джерел, фільмів, які відобрають 
особливості сучасної с ім ’ї ;

•визначте психологічні особливості 
сімейного укладу української сім ’ї; 

•розкрийте поняття «звичаєве право в 
українській ментальності;

•складіть список сімейних традицій 
Ваш ої сім ’ї;

8

Тема 4. Загальна теорія •поняття теорії систем та принципи її 8
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систем -  методологічна 
основа вивчення сім ’ї

застосування в сфері психологічних 
знань.;

•  самоорганізація, адаптація та 
адаптивність як системні поняття 
сімейної психології.

•Ррзмеж ування сфер відповідальності 
спеціалістів по роботі з с ім ’єю згідно 
системної моделі Оудсхоорна;

Тема 5. Концепції 
здоров’я та трактування 
його поруш ення у 
сімейній психології

•опрацю йте літературу з питань 
психології здоров’я (фізичне, 
психічне та  соціальне здоров’я); 

•випиш іть критерії психічного 
здоров’я та підберіть ситуації, які 
ілюстують їхню наявність;

•дайте власне розуміння поняття 
здоров’я в сімейній психології;

•  випишіть визначення терміну 
«здоровий спосіб життя»;

• дайте визначення поняття соціальної 
норми та визначення критичного 
рівня оцінки відхилень від неї;

•дайте приклад застосування теорії 
кризи в роботі з с ім ’єю;

8

Тема 6. Психологія 
емоційних взаємин та 
значущ их стосунків..

•  ознайомитеся із літературними 
джерелами щодо:
-застосування в сфері психології с ім ’ї 
теорії потреб, прихильності та теорії 
атракції;
-феномену лю бові та її типів;
-ролі у формуванні сімейних 
взаєминах таких емоційних феноменів 
сімейного життя, як: чвари, 
пробачення, ревнощі;

8

Тема 7. Психологія 
материнства/татківства 
та  замінного батьківства

• Опрацюйте матеріали з наступних 
питань:
-феномен материнства та  його 
вивченнятатківства та  його вивчення 
в психологічній науці;
-замінне батьківство в історичному 
контексті;

8

Тема 8. М етоди 
діагностики у сімейній 
психології

•  ознайомитися із літературними 
джерелами щодо:
-принципів та  методів психологічної 
діагностики сімейних взємин;

8
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-методів діагностики батьківсько- 
дитячих взаємин;
• підібрати психологічний 
інструментарій, провести діагностику 
батьківсько-дитячих взаємин та 
здійснити аналіз отриманих результатів; 
•назвіть основні методи оцінки

структури та комунікації як базових 
параметрів сімейної системи;

• назвіть основні методи вивчення 
стадій життєвого циклу та  сімейної 
історії як базових параметрів сімейної 
системи;

Тема 9. Сімейне 
консультування: 
підходи, школи та  види

• Ознайомтесь із моделями
консультування та  терапії сімей: 

структурно-сімейна терапія 
С. М інухіна, модель багатьох 
поколінь І. Бозормені-Надю, сімейна 
терапія, орієнтована н переживання 
К. Вітакера, стратегічна сімейна 
терапія К. М аданеса, коротка терапія, 
орієнтована на рішення Ш азера, 
модель створення життєвого досвіду 
за В. Сатир;

8

Тема 10. Принципи, та 
методи сімейного 
консультування

•Зробіть короткі анотації щодо 
застосування методів діагностики та 
корегування у сімейному 
консультуванні (циркулярна модель 
Д. Олсона, сімейна дошка, генограма 
та  лінія часу, сімейні ігри (Пляцек, 
ігри з проективними карточками, 
сімейна скульптура, сімейна 
психодрама).

8

Разом годин 72

7. Індивідуальна робота
Індивідуальне навчально-дослідне завдання для студентів заочної форми 

навчання дозволяє їм набути навичок застосування принципів і методів 
мікроекономічного аналізу для обґрунтування оптимальних рішень та 
практичного виконання економічних розрахунків.

П исьмова робота виконується за обраною темою практичного заняття 
(див.позицію.№ 5). Обсяг контрольної роботи -  10-12 сторінок формату А-4. 
Вимоги до ІНДЗ та варіанти завдань для студентів заочної форми навчання 
викладені у методичних вказівках.
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8. Методи навчання
При викладанні навчальної дисципліни використовуються інформаційно- 

ілюстративні та проблемні методи навчання. Навчання може здійснюватися в 
«оф—лайн» і «он-лайн» режимах.

- Під час лекційного курсу застосовуються:
мультимедійна презентація; слайдова презентація; дискусійне обговорення 
проблемних питань.

- На практичних заняттях застосовуються: ситуаційні завдання; кооперативне 
навчання (робота за методом малих груп); моделюючі вправи; ігрові методи 
навчання; роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ або 
віртуальне його представлення.

9. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться 

у формі письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної теми 
студентам пропонується 9-11 тестів 3-х рівнів: 1) 5 тестів закритої альтернативної 
форми (простого множинного вибору «правильно» чи «неправильно»); 2) 3-5 
тестів закритої форми множинного вибору з однією правильною відповіддю з 4-х 
можливих; 3) 1 тест-задача закритої форми з однією правильною відповіддю з 4-х 
можливих.

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та 
виконанні завдань. Письмові роботи пересилаються викладачеві. Залікова робота 
захищається перед викладачем та іншими учасниками освітнього процесу.

Підсумковий контроль знань -  залік, що може бути оформлений як 
індивідуальний проект «Дослідження сімейної історії».

10. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента 

при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної 
дисципліни є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 
робочою програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

завдань;
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній 

шкалі (табл. 10.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від
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кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за 
критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на підставі 
виконаних письмових робіт, виконання завдань на аудиторних заняттях та захист 
залікової роботи (табл. 10.1).

Таблиця 10.1
Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання

Підготовка контрольної роботи 
(розділи)
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ст
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1
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нн
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2

Гр
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о
ан
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іт
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вп
ра

ва

За
да

ча

0-10 0-10 0-6 0-4 0-10 0-40 0-20 0-40 0-100

Результати навчання проставляються за трьома шкалами (табл. 10.2). 
Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види 
навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і 
набрали за результатами поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів.

Таблиця 10.2
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

90-100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 Б задовільно60-63 Е
35-59 БХ незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 Б незадовільно з обов’язковим повторним курсом

11. Рекомендована література

11.1 Базова література
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1. Айві Ален Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння 
розвитку клієнта. Пер. С англ.. О. Абечонової. _ навчальний посібник. -  К. : 
Сфера, 1998. -  342 с.

2. Андреева Т. В. Семейная психология / Т. В. Андреева : [учеб. пособие.] -  
СПб. : Речь, 2004. -  244 с.

3. Варга А. Я. Системная семейная психотерапия / А. Я. Варга, Т. С. Драпкина ; 
[краткий лекционный курс]. -  СПб. : Речь, 2001. -  144 с.

4. Дружинин В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин. -  М. : «КСП», 1996. -  
160 с.

5. Крюкова Т. Л. Психология семьи : жизненные трудности и совладение с 
ними / Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, Е. В. Куфтяк. -  СПб. : Речь, 2005. -  
240 с.

6. Лидерс А. Г. Психологическое обследование семьи / А. Г. Лидерс ; [учеб. 
пособие -  практикум для студ. фак-т. психологи высш. учеб. заведений]. -  М.
: Издательский центр «Академия», 2006. -  432 с.

7. Наулко В. І. Культура і побут населення Украхни : [навч. посіб.] / В. І. 
Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. -  [2-е видан., доп. та перероб]. -  
К. : Либідь, 1993. -  288 с. ; іл.

8. Овчарова Р. В. Родительство как психологический феномен : [учебное 
пособие]. -  М. : Московский психолого -  социальный институт, 2006. -  496 
с.

9. Рибаченко В. Ф. Грані сумісності / В. Ф. Рибаченко. -  К. : Видавництво 
політичної літератури України, 1987. -  108 с.

10. Сатир В. Как строить себя и свою семью / Виржиния Сатир ; [перев. с англ.]. 
-  М. : Педагогика -  Пресс, 1992. -  192 с. : ил. (улутш. изд.).

11. Семейная психология [Хрестоматия] ; сост. Э. Г. Эльдемиллер, Н. В. 
Александрова, В. Юстицкис. -  СПб. : Речь, 2007. -  400 с.

12. Файн Сара. Ф., Глассер Пол. Г. Первичная консультация: Установленипе 
контакта и завоевание доверия /Пер. с англ. -  М. : «когито-Центр» - 2003. С. 
144 -  160.

13. Черников А. В. Интегративная модель системной семейной 
психотерапевтической диагностики. Тематическое приложение к журналу 
«Семейная психология и семейная терапия» / А. В. Черников. -  М. : 1997. -
160 с.

14. Шліппе Фон А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. Пер. 
з нім. -  Львів: ВНТЛ-Класика, 2004. -  320 с.

15. Шнейдер Л. Б. Семейная психология : учебное пособие для вузов / Л. Б. 
Шнейдер ; -  [изд. 3 -  е]. -  М. : Академический Проект ; Екатеренбург : 
Деловая книга, 2007. -  736 с.

Додаткова література
1. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку) / 

Галина Бевз. К.: Главник, 2006. -  С.112
2. Вацлавик Пол. Психология межличностных коммуникаций / Пол Вацлавик, 

Дженет Бивин, Дон Джексон ; [перев. с англ.]. -  СПб. : «Речь», 2000.
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3. Винникотт Д. В. Семья и развитие личности. Мать и дитя / Д. В. Винникотт.
-  Екатеринбург : Из -  во «ЛИТУР», 2004. -  400 с.

4. Говорун Т. В. Гендерна психологія. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді ; 
[Навчальний посібник]. -  К. : Видавничий .центр «Академія», 2004. -  308 с.

5. Де Гольжак В. История в наследство : Семейный роман и социальная 
траектория / Де Гольжак В ; [перев. с франц. И. К. Масалкова]. -  М. : Из -  во 
Института Психотерапии, 2003. -  233 с.

6. Кернберг О. Ф. Отношения любви : норма и патология / О. Ф. Кернберг ; 
[перев. с англ. М. Н. Георгиевой]. -  М. : Независимая фирма «Класс», 2006, -  
256 с. -  (Библиотека психологии и психотерапии, вып.76).

7. Малкина-Пых И. Г. Семейная терапия / И. Г. Малкина-Пых. -  М. : Из -  тво 
Эксмо, 2005. -  992 с., ил.

8. Мілютіна Катерина. Психологія сім’ї. Техніки раціонально -  інтуїтивної 
психокорекції родини / Катерина Мілютіна. -  К. : Главник, 2007. -  144 с. -  
(Серія «Психолог інструментарій»).

9. Олифирович Н. И. Психология семейных кризисов / Н. И. Олифирович, Т. А. 
Зинкевич -  Куземкина, Т. Ф. Велента. -  СПб. : Речь, 2006. -  360 с.

10. Психологічна допомога сім'ї / [упоряд. Т. Гончаренко]. -  К. : Вид. дім «Шкіл. 
світ» : Вид. Л. Галіцина, 2005. -  128 с. -  (Б-ка «Шкіл. світу»).

11. Психологічна допомога сім'ї : [посібник] ; за ред.. З. Г. Кісарчук. -  К. , 1998.
-  182 с.

12. Ричардсон Рональд У.Силы семейных уз / Рональд У Ричардсон ; [научно 
популярное издание]. -  С. -  Петербург : Из -  во «Акцидент»,1994. -  134 с.

13. Сатир В. Коммуникация в психотерапии / Вирджиния Сатир ; [перев. с 
английского]. -  М. : Институт общегуманитарных исследований, 2008. -  80 
с.

14. Семиченко В. А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування : навч 
посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / В. А. Семиченко, В. С. 
Заслуженюк. -  К. : «Веселка», 1998. -  214 с.

15. Солодников В. В. Социология социально -  дезадаптированной семьи / В. В. 
Солодников. СПб. : Директ, 2007. -  384 с. : ил. -  (Серия «Детскому 
психологу»).

16. Хеллингер Б. Порядки любви : Разрешение системно семейных конфликтов 
и противоречий / Б. Хеллингер. -  М. : Из -  во Института психотерапии, 2003.
-  400 с.

17. Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений ; [курс лекций] / Л. Б. 
Шнейдер. -  М. : Апрель -  Пресс, Из -  во ЭКСМО -  Пресс, 2000. -  512с. 
(Серия «Кафедра психологии»).

18. Эльдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии / Э. Г. 
Эльдемиллэр ; [методическое пособие]. Под общей редакцией д.м.н., проф. 
Л. И. Васермана. -  М. : «Фолиум», 1996. -  48 с. -  (Серия : Психодиагностика: 
педагогу , врачу, психологу.(Вып.1).

12. Інформаційні ресурси
1. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського // http://www.nbuv.gov.ua
2. Офіційні сайти періодичної літератури:

http://www.nbuv.gov.ua
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