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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс 3  
Семестр 5,6  
Кількість змістових модулів з розподілом:  4 
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль –  
Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни  є розкриття закономірності становлення  

та розвитку шлюбно-родинних взаємин, функціонування сімейної системи, 
підтримання  психологічного клімату сім’ї; забезпечення на цій основі 
формування у студента світоглядного та функціонального образу Я-сім’янина. 

Завдання: 
 аналіз психологічних особливостей сучасної родини, 
 розкриття еволюції шлюбно-сімейних відносин,  
 виявлення характерних рис і особливостей життєвого циклу сім’ї,  
 встановлення ролі сім’ї у формуванні особистості,  
 характеристика головних суперечностей сімейної взаємодії, типових 

подружніх проблем.   
 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія 
сучасної сім’ї» у студентів формуються такі навчальні компетентності:  
 здатність до аналізу та синтезу психологічних особливостей сім’ї як 

соціального інституту, 
 спроможність застосовувати набуті теоретичні знання щодо побудови 

оптимальних шлюбно-родинних взаємин у практиці власного 
сімейного життя, 

 навички конструктивного реагування та вирішення сімейних 
конфліктів, 
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 здатність будувати гармонійну родинну комунікацію, 
 спроможність брати на себе відповідальність за організацію та 

здійснення  виховання власних дітей, 
 навички прийняття обґрунтованих рішень в умовах проблемних чи 

кризових родинних ситуацій, 
 здатність до толерантного ставлення до родинних взаємин 

альтернативного типу. 
 
 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план  

 
Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

С
ам

ос
ті

йн
а 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

и 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Загальні питання психології  сім’ї 
Тема 1. Психологія сім’ї  як 
наукова галузь. Поняття сім’ї та 
шлюбу 

4 4      

Тема 2. Витоки та тенденції 
розвитку сім’ї у сучасному світі 

16  2    14 

Тема 3. Життєвий цикл сім’ї 4 2 2     
Тема 4. Функціонально-рольова 
структура сім’ї 

4 2 2     

Модульний контроль 2  
Разом 30 8 6    14 

Змістовий модуль 2. Психологія сімейних взаємин 
Тема 1. Психологія формування 
шлюбної пари 

4 2 2     

Тема 2. Психологічні особливості 
молодої родини 

18 2 2    14 

Тема 3. Психологія подружніх  
взаємин 

4 2 2     

Тема 4. Психологія подружньої 
сексуальності 

6 4 2     

Модульний контроль 2  
Разом 34 10 8    14 



5 
 

        
Змістовий модуль 3. Психологія родинного виховання 
Тема 1. Психологічні особливості 
сімейного виховання 

18 2 2    14 

Тема 2. Психологія неповної родини 4 2 2     
Тема 3. Психологія виховання дітей 
у повторних шлюбах 

2 2      

Тема 4. Психологічні аспекти 
сімейного виховання дітей з 
особливими потребами 

4 2 2     

Модульний контроль 2  
Разом 30 8 6    14 

Змістовий модуль 4. Типові психологічні  проблеми родинного життя 
Тема 1. Родинні кризи  4 2 2     
Тема 2. Сімейні сварки та конфлікти 20 4 2    14 
Тема 3. Психологія подружньої 
зради 

2 2      

Тема 4. Руйнування шлюбу через 
розлучення 

4 2 2     

Модульний контроль 2       
Разом 26 10 6    14 

Підготовка та проходження контрольних 
заходів 

  

Усього 120 36 26    56 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  
Загальні питання психології сім’ї 

 
Лекція 1-2.  Психологія сім’ї  як наукова галузь  (4 год.) 

Сімейна психологія як наукова галузь та навчальна дисципліна. Мета і 
завдання психології сім’ї як навчальної дисципліни, її зміст. Місце 
сімейної психології в системі психологічного знання. Поняття сім’ї та 
шлюбу в психології. Психологічні особливості сучасної сім’ї.  

Основні поняття теми: 
Сім’я, шлюб, шлюбно-родинні взаємини, психологія сім’ї.  
 
Семінар 1. Витоки та тенденції розвитку сім’ї у сучасному світі. 

 
Лекція 3. Життєвий цикл сім’ї (2 год.) 

Поняття життєвого циклу сім’ї, релятивність його суті. Етапи родинного 
життєвого циклу, їх специфіка та типові проблеми. Одруження і стадія без 
дітей. Молода сім’я з маленькими дітьми. Сім’я середнього віку з 



6 
 

школярами. Сім’я зрілого віку, яку залишають діти. Старіюча сім’я. 
Завершальна стадія життєвого циклу родини.  

Основні поняття теми: 
Життєвий цикл сім’ї, дошлюбний та шлюбний періоди, молода родина, 
зріла родина, старіюча сім’я.  
 
Семінар 2.  Психологічні особливості передшлюбного періоду  
 

Лекція 4. Функціонально-рольова структура сім’ї (2 год.) 
Поняття про структуру сім’ї та її підсистеми – подружню, батьківську і 
дитячу. Зовнішні та внутрішні межі родини, їх зміст. Поняття про сімейні 
ролі, їх види. Характеристика типових формальних і неформальних 
родинних ролей.  Зміст традиційних функцій сім’ї. Характеристика нових 
функцій сучасної родини. Проблема гендерних стереотипів у реалізації 
родинних функцій і ролей. 

Основні поняття теми: 
Структура сім’ї, родинна підсистема, сімейна роль, родинна функція, 
гендерні стереотипи.  
 
Семінар 3. Типологія  сучасних сімей. 

 
Змістовий модуль 2.  

Психологія сімейних взаємин  
 

Лекція 5. Психологія формування шлюбної пари (2 год.) 
Типові сценарії формування шлюбної пари. Зміст теорій вибору 
шлюбного партнера. Характеристика типових стереотипів вибору 
шлюбного партнера. Якості чоловіків/жінок, сприятливі та несприятливі 
для подружнього життя.  

Основні поняття теми: 
Чинники формування шлюбної пари, сценарії подружнього вибору, 
стереотипи вибору шлюбного партнера.  

 
Семінар 4. Характеристика близьких стосунків періоду дорослості. 

 
Лекція 6. Психологічні особливості молодої родини (2 год.) 

Адаптація молодят до умов сімейного життя. Рівні, умови й ознаки 
первинної подружньої адаптації. Організація та ведення родинної 
побутово-економічної функції. Взаємини молодого подружжя з батьками. 
Дитина в молодій родині. Криза батьківства, її детермінація, ознаки та 
подолання.  

Основні поняття теми: 
Первинна подружня адаптація, побутово-економічна функція, сімейний 
бюджет, батьківство, криза батьківства.  
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Семінар 5. Проблема подружньої дезадаптації: профілактика і корекція.  
 

Лекція 7. Психологія подружніх взаємин (2 год.) 
Поняття подружньої сумісності та несумісності, їх зміст. Характеристика 
аспектів подружньої сумісності. Типові ознаки подружньої несумісності. 
Задоволеність шлюбом як показник його успішності та її чинники. 
Характеристика рівнів задоволеності шлюбом. Чинники успішного 
шлюбу. 

Основні поняття теми: 
Подружня сумісність, подружня несумісність, шлюбний потенціал, 
задоволеність шлюбом, успішний шлюб.  
  
Семінар 6. Динаміка емоційних взаємин у шлюбі. 

 
Лекція 8-9. Психологія подружньої сексуальності (4 год.) 

Поняття чоловічої та жіночої сексуальності. Сексуальність як форма 
взаємин членів подружжя, формування інтимності та сексуальної 
сумісності в шлюбі. Аналіз функцій підтримання сексуальних стосунків 
подружжям. Поняття про сексуальний сценарій, механізми його 
формування та подолання. Основні типи сексуальних сценаріїв.  

 
Основні поняття теми: 

Чоловіча  сексуальність, жіноча сексуальність, шлюбна сексуальна 
сумісність, сексуальний сценарій, сексуальний розлад.  
 
Семінар 7. Психологічні проблеми шлюбної сексуальності. 
 

Змістовий модуль 3.  
Психологія родинного виховання 

 
Лекція 10. Психологічні особливості сімейного виховання (2 год.)  

Характеристика сім’ї як інституту соціалізації дитини. Соціально-
психологічні особливості сімейного виховного впливу. Загальні принципи 
родинного виховання. Функції  родинного виховання на різних вікових 
етапах психічного розвитку дитини. Типові порушення сімейного 
виховання,  способи їх профілактики та корекції. 

Основні поняття теми: 
Сімейний виховний вплив, усвідомлене батьківство, гіперпротекція, 
гіпопротекція, гіперопіка, гіпоопіка, «тепличне виховання», бездоглядність.  
 
Семінар 8. Психологічна характеристика стилів сімейного виховання.  
Семінар 9. Психологія неповної родини. 
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Лекція 11. Психологія виховання дітей у повторних шлюбах (2 год.) 
Повторний шлюб, його психологічні особливості. Різновиди повторних 
шлюбів та їх характеристика. Типові проблеми взаємин вітчима/мачухи з 
падчеркою/пасинком. Психологія виховання зведених дітей.  

Основні поняття теми: 
Повторний шлюб, зведені сестри/брати, дитяча конкуренція, батьківсько-
дитяче відчуження.  
 
Семінар 10. Психологічні аспекти сімейного виховання дітей з особливими 
потребами. 

 
Змістовий модуль 4.  

Типові психологічні проблеми родинного життя   
 

Лекція 12. Родинні кризи (2 год.)  
Сім’я як динамічна система. Передумови та ознаки родинної кризи. 
Нормативні та ненормативні сімейні кризи. Аналіз детермінант 
нормативних сімейних криз. Характеристика типових ненормативних 
родинних криз, їх причин і способів подолання.   

Основні поняття теми: 
Сімейна криза, нормативна родинна криза, ненормативна сімейна криза. 
 
Семінар 11. Психологія переживання родинних криз. 

 
Лекція 13-14. Сімейні сварки та конфлікти (4 год.) 

Поняття сімейних сварок та конфліктів, їх позитивні та негативні аспекти. 
Дратівливість та розбещеність членів подружжя як типові детермінанти 
подружньої конфліктності. Причини родинних конфліктів: альтернативні 
психологічні підходи. Незадоволеність базових потреб чоловіка/жінки як 
причина конфліктів. Аналіз механізмів запобігання та розв’язання 
подружніх конфліктів. Феномен «прощення» в психології подружніх 
взаємин: позитивні та негативні аспекти. Характеристика стадій процесу 
прощення.  

Основні поняття теми: 
Родинна сварка, родинний конфлікт, сімейне насильство, опанувальна 
поведінка, прощення. 
 
Семінар12. Психологічний аналіз подружніх конфліктів. 
Семінар 13. Психологія подружньої зради. 
Семінар 14. Руйнування шлюбу через розлучення. 
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6. Контроль навчальних досягнень 

 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 

М
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ма
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в 
за

 о
ди

ни
цю
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Відвідування лекцій 1 4 4 5 5 2 2 3 3 
Відвідування семінарських 
занять 

1 3 3 4 4 3 3 4 4 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 4 40 3 30 4 40 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом  67  79  65  77 

Максимальна кількість балів: 288 
Розрахунок коефіцієнта: 288: 100=2,88 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль 1. 

Загальні питання психології сім’ї 
 

Тема 2. Витоки і тенденції розвитку сім’ї у сучасному світі – 14 год. 
Ознайомившись із технологією складання генеалогічного дерева, укласти його 
щодо власної сім’ї  – 5 балів.  

 
Змістовий модуль 2.  

Психологія сімейних взаємин 
 

Тема 6. Психологічні особливості молодої родини –14 год. 
Опанувавши зміст родинних функцій і ролей, скласти «кодекс молодят», 
сформулювавши вимоги до бажаної та небажаної поведінки чоловіка і 
дружини – 5 балів. 
 

Змістовий модуль 3. 
Психологія родинного виховання 

 
Тема 9. Психологічні особливості сімейного виховання – 14 год. 

Створити зони виховних вимог щодо дитини дошкільного, молодшого 
шкільного та підліткового віку за принципом: зелена зона – те, що дитині 



10 
 
можна робити завжди, жовта зона – те, що дитині можна робити іноді, 
червона зона – те, що дитині робити заборонено  – 5 балів.  

 
Змістовий модуль 4. 

Типові психологічні проблеми родинного життя 
 

Тема 14. Сімейні сварки та конфлікти – 14 год. 
Знайти в художній літературі чи фільмах два епізоди сімейних сварок і 
проаналізувати їх, визначивши причини, приводи, наслідки та способи 
конструктивного розв’язання – 5 балів. 
 

Критерії оцінювання самостійної роботи студента: 

1) своєчасність виконання роботи – 1 бал, 
2) правильність виконання роботи: повна – 2 бали, часткова – 1 бал, 
3) обсяг виконаного завдання: достатній – 2 бали, обмежений – 1 бал.    

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій формі.  

Таблиця 6.3.1 
Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 
кількість балів 

Перший (визначення якості 
володіння базовими поняттями) тести  15 

Другий (виявлення здатності до 
аналізу, синтезу, конкретизації й 
узагальнення змісту навчальної 
дисципліни) 

запитання, що 
передбачає  
розгорнуту 
відповідь 

4 

Третій (встановлення спроможності 
до застосування знань на практиці) 

психологічна 
задача 

6 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 
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6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 
 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія сучасної сім’ї» для студентів всіх спеціальностей  
Разом: 120 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год.  

 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва 
модуля 

Загальні питання психології 
сім’ї 

Психологія сімейних взаємин Психологія родинного 
виховання 

Типові психологічні 
проблеми родинного життя 

Кіль-сть балів 
за модуль   

67  балів 79 балів 65  балів 77 балів 

 
Теми лекцій 
 
 
 

1-2. Психологія сім’ї як наукова 
галузь – 2 бали. 

 3. Життєвий цикл сім’ї – 1 бал. 
4.  Функціонально-рольова 

структура сім’ї  – 1 бал. 
 
 

5. Психологія формування 
шлюбної пари – 1 бал.  

6. Психологічні особливості 
молодої родини – 1 бал. 

7. Психологія подружніх взаємин 
– 1 бал. 

8-9. Психологія подружньої 
сексуальності – 2 бали. 

10.  Психологічні 
особливості сімейного 
виховання – 1 бал.  

11. Психологія виховання 
дітей у повторних 
шлюбах – 1 бал. 

 
 

12. Родинні кризи – 1 бал. 
13-14. Сімейні сварки та 

конфлікти  – 2 бали. 
 

 

Кількість 
балів 

4 бали 5 балів 2 бали 3 бали 

 
Теми 
семінарів 
 
 

1. Витоки і тенденції розвитку 
сім’ї у сучасному світі – 11 
балів. 

2. Психологічні особливості 
передшлюбного періоду – 11 
балів.  

3. Типологія  сімей – 11 балів.  

4. Характеристика близьких 
стосунків періоду дорослості – 
11 балів. 

5. Подружня дезадаптація: 
профілактика та корекція – 11 
балів.  

6. Динаміка емоційних взаємин у 
шлюбі – 11 балів.  

7. Психологічні проблеми 
шлюбної сексуальності – 11 
балів.  

8. Психологічна 
характеристика стилів 
сімейного виховання – 
11 балів.  

9. Психологія неповної 
родини – 11 балів. 

10. Психологічні аспекти 
сімейного виховання 
дітей з особливими 
потребами – 11 балів.  
 

11. Психологія переживання 
родинних криз – 11 балів. 

12. Психологічний аналіз 
подружніх конфліктів – 11 
балів. 

13. Психологія подружньої 
зради  – 11 балів. 

14. Руйнування шлюбу через 
розлучення  – 11 балів. 
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Кількість 
балів 

33 бали 44 бали 33 бали 44 бали 

Самостійна 
робота  

Генеалогічне дерево – 5 балів Кодекс молодого подружжя – 5 
балів 

Зони виховних вимог – 5 
балів 

Аналіз конфліктів – 5 балів 
 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 
– 25 балів 

Модульна контрольна робота – 
25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна контрольна робота 
– 25 балів 

Рейтингові 
бали 

Загальна кількість балів – 288  
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 2,88 

Підсумковий 
контроль 

Залік  
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