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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
 

Робочу  навчальну програму курсу «Психологія батьківства» укладено згідно
з  вимогами кредитно-модульної  системи організації  навчання. Програма визначає
обсяги  знань,  які повинен опанувати  магістр  відповідно  до  вимог  освітньо-
кваліфікаційної характеристики. 

Навчальний курс «Психологія батьківства» є нормативною дисципліною циклу
професійно-практичної  підготовки  фахівців  за  спеціальністю  «Практична
психологія»,  яка  тісно  пов’язана  з  практичною  психологією,  віковою  та
педагогічною  психологією,  психодіагностикою  тощо.  Вивчення  її  рекомендується
після  вивчення  базових  дисциплін  з  психології.  Дисципліна  вивчається  у
тринадцятому та чотирнадцятому семестрах.

Мета курсу полягає у  сприянні професійному  становленню  студентів через
формування знань,  умінь та  навичок інформаційно-аналітичної  та  практичної
діяльності в сфері психології батьківства.  

Завдання  курсу: 
        -  ознайомити  студентів  із  методологічними положеннями психології
батьківства;

-  розкрити  психологічний  зміст   феномену  батьківства та  батьківської
компетентності;
-  вивчити основні  психолого-педагогічні  технології  супроводу та  формування
батьківства; 
-  обґрунтувати значення батьківської  компетентності  у розвитку та вихованні
дитини.
На  завершення  вивчення курсу «Психологія  батьківства» студенти повиненні

опанувати знання про: 
- основні теоретичні положення психології батьківства;
-  психолого-педагогічні особливості батьківства; 
- фактори формування батьківства; 
- зміст та структуру батьківської компетентності;
- основні стилі батьківського виховання; 
- основні концепції батьківської освіти;

та наступні вміння:
- зарадити психолого-педагогічним проблемам сучасних батьків;
- застосовувати психодіагностичні методи  дослідження батьківства;
- супроводжувати формування усвідомленого батьківства;
- розвивати батьківську компетентність.

Кількість  годин,  відведених  за  навчальним  планом  на  вивчення  курсу,
становить  108  год.,  із  них:  лекції  –  18  год.,  семінарські  заняття  –  18  год.,
індивідуальна робота – 6 год., модульний контроль – 6 год.

Вивчення курсу доповнено самостійною роботою студентів для ознайомлення
з основними науковими працями.

Вивчення  студентами  навчальної  дисципліни  «Психологія  батьківства»
завершується заліком (ПМК). 
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань
0301 «Соціально-
політичні науки»

нормативна

Напрями підготовки 

Модулів –  3

Спеціальність: 
8.03010301 «Практична 
психологія»
_____________________

Рік підготовки
Змістових модулів – 3 2-й 2-й
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: наукові 
тези.

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 108

3,4 4-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 2

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

магістр

18 год. 10 год.
Практичні, семінарські
18 год. 2 год.

Лабораторні
– –

Самостійна робота
60 год. 96 год.

Індивідуальні завдання: 
6 год.

Вид контролю: 
залік залік
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2. Тематичний план навчальної дисципліни
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Змістовий модуль І.
БАЗОВІ  ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ БАТЬКІВСТВА

Л-1-2 Становлення психології батьківства як науки 14 4 4 10

С-1 Психологія батьківства та материнства 14 2 2 10 2

Л-3 Системний підхід до розуміння психологічного змісту
батьківства

4 4 2 2

Л-4-5 Батьківська компетентність: зміст  та структура 16 4 4 10 2

С-2-3 Батьківські ролі та функції 6 6 4 2

Разом: 54 20 10 6 4 30 4
Змістовий модуль ІІ.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД БАТЬКІВСТВА

Л-6
С-4

Основні концепції  батьківської освіти 14 4 2 2 10

Л-7 Модель  формування батьківської компетентності 
молодого подружжя

2 2 2

 С-5 Особливості становлення  батьківства в  молодій сім'ї 2 2 2

Л-8-9 Технології психологічного супроводу батьківства 6 6 4 2

С-6-7 Стилі  батьківського  виховання  та  особливості
розвитку дітей раннього віку

16 4 4 10 2

С-8-9 Психодіагностика батьківства 16 4 4 10 2
Разом: 54 22 8 12 2 30 2

Усього  за навчальним планом: 108 42 18 18 6 60 6
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3. Програма

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
БАЗОВІ  ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ БАТЬКІВСТВА

Лекція 1 - 2. Становлення психології батьківства як науки (4год.) 
          Становлення психології  батьківста  як наукової дисципліни. Предмет
психології  батьківства.  Співвідношення  понять  «батьківство»  і  «сім'я».
Визначення  понятійного  апарату  теми  (батьківство,  материнство.  батьківська
компетентність, батьківські функції, усвідомлене батьківство).

Основні  поняття:  психологія  батьківства,  завдання,  наука,  предмет,  об’єкт,
проблеми.
 
Семінарське заняття 1. Психологія батьківства та материнства (2 год)
 
Лекція  3. Системний  підхід  до  розуміння  психологічного  змісту  та
формування батьківства  (2год.) 
           Батьківство як психологічне явище  є інтегративним утворенням, яке
доцільно розглядати з позиції системного підходу. Співвідношення батьківства з
сімейною системою. Феномен батківства системно визначений.

Основні поняття: система, системний підхід, сі’мя, батьківство.
 
 Лекція 4 – 5. Батьківська компетентність: зміст  та структура  (4 год.) 
       Психолого-педагогічні особливості батьківства.  Змістовне наповнення та
компонентна  структура феномену  батьківської  компетентності.  Когнітивний,
емоційний та поведінковий компоненти. Розвинена форма батьківства: ціннісні
орієнтації, установки, очікування, ставлення, почуття, позиції, відповідальність,
стиль сімейного виховання. 

Основні  поняття:  батьківство,  батьківська  компетентність,  зміст,  структура,
компоненти,  розвинена  форма  батьківства,  ціннісні  орієнтації,  установки,
очікування,  ставлення,  почуття,  позиції,  відповідальність,  стиль  сімейного
виховання. 

Семінарське заняття 2 – 3.  Батьківські ролі та функції  (4 год.) 
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ЗМІСТОВНИЙ  МОДУЛЬ ІІ.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД БАТЬКІВСТВА

 
Лекція 6.  Основні концепції батьківської освіти (2 год.) 
           Актуальність  та  значення  батьківської  освіти.  Теоретичні  основи
батьківської  освіти.  Неперервна  освіта  для  дорослих.  Вітчизняний  та
зарубіжний досвід виховання батьків. Форми роботи з батьками.

Основні поняття: батьківська освіта, неперервна освіта, освіта впродовж життя,
виховання батьків.
 
Семінарське  заняття  4. Батьківська  освіта  як  чинник  формування
батьківської компетентності (2 год.)
 
 
Лекція  7.   Модель формування  батьківської  компетентності  молодого
подружжя (2год.)
          Організаційно-методичні  засади  формування  батьківської
компетентності.  Методологічний,  організаційно-діагностичний,  змістовно-
процесуальний, підсумовуючий компоненти. Дидактичні принципи та принципи
неперервної  освіти.  Зміст поняття «формування».  Форми та  методи роботи з
дорослими. 

Основні  поняття:  модель,  компоненти,  формування,компетентність,  молоде
подружжя, батьківська компетентність.
 
Семінарське  заняття 5. Особливості  становлення  батьківства  в  молодій
сім'ї (2 год.)
 
Лекція 8 – 9.  Технології  психологічного супроводу батьківства (4 год.)
           Тренінгова програма  формування  батьківської  компетентоності.
Організаційно-методичні засади формування батьківської компетнтності. Мета
та завдання тренінгової програми. Структура програми. Психологічні умови.

Основні  поняття:  технологія,  алгоритм,  тренінг,  тренінгові  програма,
психологічні умови.
 
Семінарське заняття 6 - 7. Стилі батьківського виховання (4 год.)

Семінарське заняття 8 – 9. Діагностика особливостей батківства (4 год.)
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4. Навчально-методична карта дисципліни «Психологія батьківства»
Разом: 108 год. із них:  лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год., 

модульний контроль – 6 год., самостійна робота – 60 год.

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ
Назва

модуля
Базові засади психології батьківства Психологічний супровід батьківства

Кількість балів за
модуль

103 бали 110 балів

Лекції 1-2 3 4 - 5 6 7 8 - 9

Теми лекцій

Становлення
психології

батьківства як
науки

Системний
підхід до
розуміння

психологічного
змісту

батьківства

Батьківська
компетентність:

зміст  та структура

Основні концепції 
батьківської

освіти

Модель  формування
батьківської

компетентності
молодого подружжя

Технології
 психологічного

супроводу батьківств
а

Бали 5  х 1 балів =  5 балів 4  х 1 балів =  4 бали

Семінарські заняття 1 2 - 3 4 5 6 - 7 8 - 9

Теми семінарських
занять

Психологія батьківства та
материнства

Батьківські ролі та функції

Батьківська
освіта як чинник

формування
батьківської

компетентності

Особливості
становлення 
батьківства в 
молодій сім'ї 

Стилі
батьківського
виховання та
особливості

розвитку дітей
раннього віку

Психодіагност
ика батьківства

Бали 3 х 11 балів = 33 бали 6 х 11 балів = 66 балів

Самостійна робота 3 х 5 балів = 15 балів 3 х 5 балів = 15 балів

Модульна
контрольна робота

2 х 25 балів = 50 балів 25 балів

Підсумковий
контроль

Залік 

Коефіцієнт перерахунку - 2,13



5. Плани семінарських занять

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
БАЗОВІ  ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ БАТЬКІВСТВА

Семінарське заняття 1. Психологія батьківства та материнства 
(2 год)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Компонентна структура феномену батьківства.
2. Наукові дослідження в сфері батьківства. 
3. Форми батьківства.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
 

ЛІТЕРАТУРА
Основна:

1. Овчарова Р.В. Психология родительства: Учеб. Пособие для студ.высш. учеб.
Заведений. – М.: Издательский центр «Акаднмия», 2005. – 368 с.

2. Бондарчук О.І.  Психологія сім'ї:  Курс лекцій. - К.:  МАУП, 2001. - 96с: іл. -
Бібліогр. наприкінці тем.

3. Гребенников И.В. Основи семейной жизни: Учеб. пособие для студентов пед.
ин-тов. - М.: Просвещение, 1999.

4. Дружинин В.Н. Психология семьи: 3-е узд. – СПб.: Питер, 2005.
5. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. - М.: Апрель-

Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 512 с. (Серия «Кафедра психологии»).
Додаткова:

1. Левицкий В.М. Психология семейных отношений. - К.: Феникс, 1991.
2. Социальная  психология:  Учеб.  пособие  для  студентов  пед.  ин-тов/А.В.

Петровский, В.В.
 

Семінарське заняття 2 – 3.  Батьківські ролі та функції  (4 год.) 
План заняття

І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Характеристики батьківських ролей (матері та батька).
2. Специфіка виконання батьківських функцій.
3. Значення батківських ролей та функцій у розвитку дитини. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
 

ЛІТЕРАТУРА
Основна: 

1. Андреева  Т.В.  Психология  современной  семьи.  Монография.  –  СПб.:  Речь,
2005. 
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2. Андреева Т.В. Психология семьи : Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2007.
3. Ильин Е. П.  Дифференциальная  психофизиология  мужчины  и  женщины.  –

СПб. : Питер, 2003. – 544 с.
4. Ковалев  С.В.  Психология  современной  семьи:  информ.-метод.  материалы  к

курсу  «Этика  и  психология  семейной  жизни»:  Кн.  для  учителя.  -  М.:
Просвещение, 1988. - 208 с. 

5. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. - М.: Апрель-
Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 512 с. (Серия «Кафедра психологии»).

Додаткова:
1. Афанасьева Т.М. Семья. - М.: Просвещение, 1986. - 222 с. 
2. Зюбин  Л.М.,  Храмцова  А.Д.  Подготовка  учащихся  к  браку  и  семье.  –  К.:

«Вища школа», 1985. - 95 с. 
3. Кон І.С. Вступ до сексології: Пер. з рос. / П.Л. Пироженко. - К.: Либідь, 1991. -

304 с. 
4. Кроник  А.А.,  Кроник  Е.А.  Психология  человеческих  отношений.  -  Дубна:

Когито-Центр, 1998.

Семінарське заняття 4. Батьківська освіта як чинник формування батьківської
компетентності (2 год.)

 План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Неперервна освіта  – основа батьківської освіти.
2. Змістовне наповнення поняття «освіта» та структура освітнього процесу.
3. Специфіка навчання  дорослих 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
 

ЛІТЕРАТУРА
Основна:

1. Андреева  Т.В.  Психология  современной  семьи.  Монография.  –  СПб.:  Речь,
2005.

2. Андреева Т.В. Психология семьи : Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2007.
3. Дружинин В.Н. Психология семьи: 3-е узд. – СПб.: Питер, 2005.
4. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как терапевт. - М.:

Семья, 1993.
5. Фромм Э. Искусство любить / Эрих Фромм. – СПб.: Азбука, 2002. – 221с.
6. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. - М.: Апрель-

Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 512 с. (Серия «Кафедра психологии»).
7. Эйдемиллер  З.Г.,  Добряков  И.В.,  Никольская  И.М.  Семейный  диагноз  и

семейная психотерапия.  Учебное пособие для врачей и психологов.  -  СПб.:
Речь, 2003,336 с, илл.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД БАТЬКІВСТВА

 
Семінарське заняття 5. Особливості становлення батьківства в молодій сім'ї (2
год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Основні складові  готовності до батьківства.
2. Батьківські цінності молоді.
3. Завдання та особливості  молодої сім'ї (залежність від  
батьківської сім'ї, народження дитини тощо).
4. Вплив гендерних стереотипів на сімейні стосунки та батьківство.
5. Уявлення подружжя про ідеальних батьків.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
 

ЛІТЕРАТУРА
Основна:

1. Берн  Ш.  М.  Гендерная  психология.  (Секреты  психологии)  СПб.:  прайм-
ЕВРОЗНАК, 2001. - 320 с.

2. Бондарчук О.І.  Психологія сім'ї:  Курс лекцій. - К.:  МАУП, 2001. - 96с: іл. -
Бібліогр. наприкінці тем.

3. Борисенко Ю.В. Психология отцовства.  — Москва-Обнинск: «ИГ-СОЦИН»,
2007. - 220 с.

4. Винникот  Д.  В.  Разговор  с  родителями  /  Дональдс  Вудс  Винникот  –  М.:
Независимая фирма “Класс, 1994. – 112 с.

5. Молода сім'я України 90-х / За ред. Ю.М. Якубовой. - К.: АЛД, 1996.
6. Олифирович  Н.И.,  Зинкевич-Куземкина  Т.А.,  Велента  Т.Ф.  Психология

семейных кризисов. – СПб.: Речь, 2008. – 360с. 
Додаткова:

1. Азаров  Ю.П.  Семейная  педагогика.  -  2-е  изд.,  переработ.  и  доп.  -  М.:
Политиздат, 1985. - 238.

2. Педагогічні задачі і завдання для батьків / За ред. В.Г. Постового. - К.: Рад.
шк.., 1989. - 189 с.

3. Ридардсон Р.У. Сила семейннх уз. - СПб.: Академия, 1994.

Семінарське заняття 6 - 7. Стилі батьківського виховання (4 год.)
 

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Прийоми ефективно взаємодії з дітьми. 
2. Стиль батьківського виховання як запорука повноцінного розвитку дитини. 
3. Існуючі класифікацї стилів виховання. 
4. Особливості дитячо-батьківських стосунків.
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5.  Типи виховних позицій.
6. Вплив батьківських позицій на виховний потенціал сім'ї. 
7. Гендерний підхід в смейному вихованні.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
 

ЛІТЕРАТУРА

Основна:
1. Бондарчук О.І.  Психологія сім'ї:  Курс лекцій. - К.:  МАУП, 2001. - 96с: іл. -

Бібліогр. наприкінці тем.
2. Варга А. Я. Введение в системную семейную психотерапию / Анна Яковлевна

Варга – СПб.: Речь, 2001. – 74 с.
3. Сатир В. Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту: Пер. с англ. -

М.: Эксмо- Пресс, 2000.
4. Эйдемиллер З.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. - 2-е изд.,

расшир.  и  доп.  -  СПб.:  Питер,  2000.  -  656  с:  ил.  -  (Серия  «Мастера
психологии»).

Семінарське заняття 8 – 9. Діагностика особливостей батківства (4 год.)
 
1.  Використання проективних  методик для діагностики сімейних  взаємин («Моя
сім’я»,  «Малюнок  сім'ї»,  розфарбування  психодіагностичних  діаграм,  метод
незакінчених речень, інтерв'ю тощо).
2.  Психодіагностика подружніх  взаємин («РОП», опитувальник  «Шкала  сімейної
адаптації та згуртованості», методика «Мій лист чоловіку/дружині та інші).
3.  Діагностика дитячо-батьківських  взаємин («PARI»,  «Аналіз  сімейних
взаємостосунків», методика діагностики батьківського ставлення тощо).
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6. Завдання для самостійної роботи

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
БАЗОВІ  ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ БАТЬКІВСТВА (27 год.)

Завдання: Самостійно опрацювати психолого-педагогічні джерела та прийняти 
участь у тематичних обговореннях  під час поточних консультацій, семінарських 
занять:
 

1. Васильченко О. М. Батьківство як чинник формування психологічної зрілості
особистості  /  Збірник наукових праць Інституту психології  ім.  Г.С.Костюка
АПН  України  «Актуальні  проблеми  психології»  у  12  томах  /  за  ред.  В.О.
Моляко. – Т 12. – Вип. 12. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – с.
70-77.

2. Борисенко Ю.В.  Специфика формирования  отцовства  как  психологического
феномена / Ю.В. Борисенко, К.Н. Белогай // Сиб. психол. журн. – 2007. - № 26.
–  С.  102-107  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://www.lib.tsu.ru/mminfo/000085170/26/image/26-102.pdf.

3. Боязитова Т. Д. Ценностные ориентации отцов, включённых в воспитательную
деятельность  [Текст]  /  Т. Д.  Боязитова //  Актуальные вопросы современной
психологии: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, март 2011
г.). / Под общ. ред. Г. Д. Ахметовой.  — Челябинск: Два комсомольца, 2011. —
С. 12-15.

4. Ермихина  Марина  Олеговна.  Формирование  осознанного  родительства  на
основе субъективно-психологических факторов : Дис. ... канд. психол. наук :
19.00.07 : Казань, 2004 168 c.

5. Кон И.С. Отцовство как социокультурный институт // Педагогика. - 2005. - №
9.  -  C.  3-16  ;  То же [Электронный ресурс]  //  Межрегиональный отцовский
комитет  :  [сайт].  -  Канск,  2011.  -  URL: http://мок.канск24.рф/index.php?
option=com_content&view=article&id=118:2011-04-16-09-17-
14&catid=1:articles&Itemid=5   

6. Павлов И. В. Психология отцовства: обзор исследований и некоторые выводы
о  современном  состоянии  проблемы.  Журнал  «Перинатальная  психология
и психология родительства» 2008 г. № 4, с. 78 — 95.

Форма подання: у вигляді письмових записів, цитатних планів, конспектів.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість, обов’язкова участь
у тематичних обговореннях опрацьованої літератури.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД БАТЬКІВСТВА (25 год.)

1. Зібрати теоретичний та методичний матеріал  до теми «Батьківська 
компетентність».

2. Скласти карту знань студентів практичних психологів на основі зібраного 
матеріалу.

3. Написати конспекти лекцій для студентів практичних психологів та 
соціальних педагогів за тематикою підібраного матеріалу

Форма подання: у вигляді письмового звіту.
Критерії  оцінювання:  змістовність,  логічність,  структурованість,  об’єм
опрацьованого матеріалу, його різноманітність, креативність у оформлені матеріалів.

7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
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Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Психологія  батьківства»
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип
поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,  накопичувальної
системи  оцінювання  рівня  знань,  умінь  та  навичок;  розширення  кількості
підсумкових балів до 100.

Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового
оцінювання  здійснюється  відповідно  до  навчально-методичної  карти  (п.  4),  де
зазначено види контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю
та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу
подано у табл. 7.1, табл. 7.2. 

Таблиця 7.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) та
підсумкового контролю

№
з/п Вид діяльності

Кількість
рейтингових балів

1. Відвідування лекцій, семінарських занять 18 х 1 = 18

2. Семінарські заняття 9 х 10 = 90

3. Модульна контрольна робота 3 х 25 = 75
4. Самостійна робота 30

Загальна сума балів за роботу в семестрі 213
Коефіцієнт перерахунку   213:100=2,13 100

Підсумковий рейтинговий бал (залік) 100

У  процесі  оцінювання  навчальних  досягнень  бакалаврантів  застосовуються
такі методи

 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне
опитування, співбесіда.

 Методи  самоконтролю: уміння  самостійно  оцінювати  свої  знання,
самоаналіз.

Таблиця 7.2
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Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські

оцінки ECTS

Підсумкова
кількість балів

(max – 100)

Оцінка за 4-бальною
шкалою

Оцінка за
шкалою ECTS

Залік

1 – 34 «незадовільно»
(з обов’язковим повторним

вивченням курсу) 

F

н
е 

за
р

ах
ов

ан
о

35 – 59 «незадовільно»
(з можливістю повторного

складання)

FX

60 – 68 «достатньо» E

за
р

ах
ов

ан
о

69-74 «задовільно» D
75 – 81 «добре» C
82-89 «дуже добре» B

90 – 100 «відмінно» A

Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом  під  час  виконання
самостійної залежить від дотримання таких вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

8. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: 
• Словесні:  міні-лекція  із  застосуванням  комп'ютерних  інформаційних

технологій (PowerPoint – Презентація), дискусія, метод «мозковий штурм».
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи.
2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:  індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача

–  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних  навчальних
проектів.
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ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення
ситуації  пізнавальної  новизни;  створення  ситуацій  зацікавленості  (метод  цікавих
аналогій тощо).

9. Методичне забезпечення курсу

1. Опорні презентації міні-лекцій;
2. Збірки вправ та програм соціально-психологічних тренінгів ;
3. Робоча навчальна програма;
4. Контрольні  практичні  вправи  тематичного  (модульного)  оцінювання

навчальних досягнень студентів.

10. Рекомендована література
Основна:

1. Андреева  Т.В.  Психология  современной  семьи.  Монография.  –  СПб.:  Речь,
2005.

2. Андреева Т.В. Психология семьи : Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2007.
3. Антонов А.И., Медников В.М. Социология семьи. - М., 1996.
4. Берн  Ш.  М.  Гендерная  психология.  (Секреты  психологии)  СПб.:  прайм-

ЕВРОЗНАК, 2001. - 320 с.
5. Бондарчук О.І.  Психологія сім'ї:  Курс лекцій. - К.:  МАУП, 2001. - 96с: іл. -

Бібліогр. наприкінці тем.
6. Борисенко Ю.В. Психология отцовства.  — Москва-Обнинск: «ИГ-СОЦИН»,

2007. - 220 с.
7. Варга А. Я. Введение в системную семейную психотерапию / Анна Яковлевна

Варга – СПб.: Речь, 2001. – 74 с.
8. Винникот  Д.  В.  Разговор  с  родителями  /  Дональдс  Вудс  Винникот  –  М.:

Независимая фирма “Класс, 1994. – 112 с.
9. Гиппенрейтер  Ю.  Б.  Общаться  с  ребенком.  Как?  /  Юлия  Борисовна

Гиппенрейтер – М.: Мысль, 2008. – 256с.
10.Гребенников И.В. Основи семейной жизни: Учеб. пособие для студентов пед.

ин-тов. - М.: Просвещение, 1999.
11.Диагностика  семьи.  Методики  и  тесты.  Редактор-составитель Д.Я.

Райгородский.  Учебное  пособие  по  психологи  семейных  отношений.  Для
факультетов: психологиеских, медицинских и социальной работы. – Самара,
2004.

12.Дружинин В.Н. Психология семьи: 3-е узд. – СПб.: Питер, 2005.
13.Ильин  В.  А.  Археология  детства:  Психологические  механизмы  семейной

жизни  /  Валерий  Александрович  Ильин  –  М.  Независимая  фирма “Класс”,
2002. – 208 с.

14.Ковалев  С.В.  Подготовка  старшекласеников  к  семейной  жизни:  Тесты,
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