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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Одним з важливих напрямів діяльності практичного психолога є пси-
хологічне консультування сім’ї. Цей аспект роботи набуває все більшої 
значущості у зв’язку з тим, що сім’я — специфічний соціальний інсти-
тут, завданням якого є репродукування і виховання молодого покоління, 
забезпечення особистого щастя людей. 

 У той же час аналіз стану сучасної сім’ї вказує на численні проблеми 
в її становленні, при цьому часто причини тих або інших проблем, не-
благополуччя сім’ї в цілому полягають або у внутрішньосімейному спі-
лкуванні, або в індивідуальних особливостях членів сім’ї, тобто мають 
психологічну природу. 

Таким чином, мета цього курсу — розкрити психологічні особливо-
сті сучасної сім’ї, об’єктивних і суб’єктивних чинників її роз-витку, ролі 
сім’ї в соціалізації індивіда, можливостей психолога в психологічній 
підтримці сім’ї. При цьому завданням курсу є озброєння психологів 
знаннями про психологію сім’ї, а також про шляхи надання їй психоло-
гічної допомоги. 

Такий підхід зумовив виділення в програмному матеріалі курсу двох 
основних розділів. У першому розділі висвітлюються особливості ста-
новлення і розвитку сім’ї як соціально-психологічного феномена. У дру-
гому розділі розкриваються основні напрями діяльності практичного 
психолога щодо надання психологічної допомоги сім’ї у процесі її пси-
хологічного консультування. 

У результаті психологи повинні знати особливості становлення і роз-
витку сім’ї як соціально-психологічного феномена, об’єктивні та 
суб’єктивні фактори стабільності шлюбу і сім’ї, механізми соціалізації 
дитини в сім’ї, шляхи психологічної підтримки сім’ї, вміти користувати-
ся методами психодіагностики сім’ї з метою надання їй відповідної пси-
хологічної допомоги. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ПСИХОЛОГІЯ  СІМ’Ї” 

№ 
п/п Назва розділу і теми  

 І. Психологічні особливості сучасної сім’ї 
1 Сім’я як соціально-психологічний феномен 
2 Проблеми стабільності шлюбу і сім’ ї  
3 Сім’я  та її вплив на формування особистості дитини 
 ІІ. Діяльність соціального психолога щодо надання психологічної 

допомоги сім’ ї  
4 Психологічна діагностика сім’ ї  
5 Психологічна корекція сімейних стосунків: психологічне  

консультування і психотерапія 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  
“ПСИХОЛОГІЯ  СІМ’Ї” 

Розділ І. Психологічні особливості сучасної сім’ї 

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 

Поняття про сім’ю як малу соціальну групу. Особливості сім’ї: жорс-
ткі нормативні настанови, гетерогенність складу, закритий характер, по-
ліфункціональність, “історичність”, емоційність стосунків тощо. 

Функції сім’ї (репродуктивна, виховна, економічна, регулятивна, се-
ксуальна, комунікативна, рекреативна, психотерапевтична тощо) та їх 
психологічний аналіз. Типологія сім’ї: за представленістю поколінь, за 
числом членів сім’ї, за кількістю дітей, за рівнем психологічного здо-
ров’я, за рівнем конфліктності, за виховним потенціалом тощо. Струк-
тура сім’ї як система спорідненості, а також сукупність психологічних 
відносин, внутрішньосімейних настанов, відносин влади і авторитету. 
Сімейні підсистеми та їх характеристика. 

Динаміка сім’ї. Провідні тенденції в розвитку сучасної сім’ї: гумані-
зація стосунків, зростання значущості групових характеристик у порів-
нянні з інституціональними, егалітаризація сімейних зв’язків, підвищен-
ня ролі внутрішніх регулювальників сімейних відносин. Етапи життєдія-
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льності сім’ї. Психологічний аналіз проблем, властивих кожному етапу 
життєдіяльності сім’ї. 

Література [4; 5; 9; 14; 16; 21; 25] 

Тема  2 .  Проблеми стабільності шлюбу і сім’ ї  

Шлюб як санкціонована суспільством форма відносин між статтю і 
до потомства. Мотивація взяття шлюбу: інтимно-особистісні, морально-
психологічні, сімейно-батьківські та господарсько-побутові мотиви. 
Критерії вибору шлюбного партнера: соціокультурні й емоційно духовні 
характеристики. Умови стабільності шлюбу. Соціально-психологічні 
чинники розірвання шлюбу. 

Шлюб і сім’я. Подружня сумісність як основа стабільності сім’ї. Рів-
ні подружньої сумісності. Психофізіологічна сумісність. Функ-
ціонально-рольова сумісність. Ціннісно-орієнтаційна єдність сім’ї. Ада-
птивний підхід до подружньої сумісності. Особливості подружнього 
спілкування і його вплив на стабільність сім’ї. 

Психологічне здоров’я сім’ї: сутність і рівні. Умови управління пси-
хологічним здоров’ям сім’ї: розвиток мотивації шлюбно-сімейних від-
носин, формування адекватних уявлень про роль сім’ї в житті людини, 
розвиток навичок і умінь внутрішньосімейної корекції дезорганізуючої 
поведінки окремих членів сім’ї, своєчасне регулювання внутрішньосі-
мейних відносин як основи розвитку всіх видів сумісності, залучення 
сім’ї до активного життя. 

Психологічна готовність особистості до сімейного життя як чинник 
майбутньої стабільності шлюбу і сім’ї. Структурні компоненти готовно-
сті до сімейного життя. Фізична зрілість. Етико-психологіч-на і соціаль-
на готовність до сімейного життя. Сексуальна готовність. Роль батьків-
ської сім’ї в підготовці підростаючого покоління до сімейного життя: 
соціальний, етичний, правовий, психологічний, естетичний, господарсь-
ко-економічний аспекти тощо. 

Література [4; 6; 7; 9; 11; 13; 14; 16; 17; 21–23; 25] 

Тема  3 .  Сім’я та її вплив на формування особистості дитини 

Роль сім’ї в соціалізації дитини. Особливості соціалізації дитини в 
сім’ї. Можливості реалізації виховного потенціалу сучасної сім’ї. Спіл-
кування батьків і дітей як детермінанта розвитку особистості дитини. 
Психологічні механізми соціалізації, за допомогою яких батьки вплива-
ють на дітей. 
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Стилі сімейного виховання: авторитарний, демократичний, лібераль-
ний, змішаний. Характеристика неадекватного батьківського ставлення: 
потураюча гіперпротекція, домінуюча гіпопротекція, підвищена мора-
льна відповідальність, емоційне відторгнення, жорстоке ставлення то-
що. Вплив стилю виховання на становлення особистості дитини. Репро-
дуктивний характер батьківських настанов і стилів виховання. 

Причини неадекватного ставлення батьків до дитини (психо-лого-
педагогічна некомпетентність батьків, некритично засвоєні стереотипи 
виховання, особистісні особливості батьків, особливості взаємин по-
дружжя чи інших членів сім’ї, що проектуються на дитину) та їх психо-
логічний аналіз. 

Література [2–4; 7; 10; 12; 16; 17; 19; 25] 

Розділ ІІ. Діяльність соціального психолога щодо надання  
психологічної допомоги сім’ї 

Тема  4 . Психологічна діагностика сім’ ї  

Мета і завдання психологічної діагностики сім’ї. Методи психологі-
чного вивчення сім’ї: науково-дослідні, діагностичні, корекційно-
діагностичні або корекційні. Індивідуальний і системний підходи до ви-
вчення сім’ї. 

Методи визначення готовності до сімейного життя. Діагностика по-
дружніх стосунків. Методи визначення подружньої сумісності. Методи 
визначення особливостей психологічного клімату сім’ї.  

Сім’я з дитиною як об’єкт психологічної діагностики. Психодіагнос-
тика стилів сімейного виховання. Діагностика порушень у процесі вихо-
вання в сім’ї. 

Особливості системного підходу до вивчення сім’ї. Діагностика рів-
ня психологічного здоров’я сім’ї. Інтегративна модель системної психо-
діагностики. 

Література [1; 4; 16; 19; 20; 22; 24] 

Тема  5 .  Психологічна корекція сімейних стосунків: психологічне 
консультування і психотерапія 

Характерні риси психологічного консультування і психотерапії. 
Принципи психологічного консультування сім’ї. Механізми психологіч-
ної корекції сімейних стосунків. Базисні психотехнічні засоби: організа-
ція спілкування, діяльності, практики нових соціальних відносин тощо. 
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Спеціальні психотехнічні дії: техніка безоцінного, емпатійного слухан-
ня, техніка психодрами та ін. 

Можливості психокорекції подружніх стосунків. Психологічна коре-
кція стосунків батьків з дітьми. Поняття про спільну сімейну психотера-
пію і доцільність її застосування. Принципи і стадії процесу сімейної 
психотерапії на основі різних підходів. Особливості подання психологі-
чної допомоги сім’ї, де є діти різного віку. 

Література [4; 7; 15–17; 19; 24; 25] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ  

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за останньою 
цифрою номера своєї залікової книжки  (див. таблицю). 

 
Остання цифра номера залікової кни-

жки студента 
Номер варіанта контрольної  

роботи 
0; 1 1 
2; 3 2 
4; 5 3 
6; 7 4 
8; 9 5 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

Варіант 1 

1. Завершіть речення таким чином, щоб відповідь найточніше 
відбивала сутність поняття “сім’я”: 

“Сім’я — це мала соціальна група, що ґрунтується на шлюбі та(або) 
кровній спорідненості й... 
Обґрунтуйте вашу відповідь. 
2. Якими є тенденції розвитку сучасної сім’ ї ?  
3. Якому стилю сімейного виховання властива загострена увага і 

піклування про дитину у поєднанні з численними обмеженнями і за-
боронами? Які поради можна дати батькам щодо оптимізації сти-
лю стосунків з дітьми? 

4. Проведіть дослідження подружніх стосунків за вибраною вами 
методикою. Подайте психологічний аналіз результатів обстеження 
однієї з сімей (на ваш вибір). 

5. Сімейне консультування та психотерапія протипоказані, якщо: 
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1) центральними є міжособистісні проблеми в сім’ї; 
2) проблеми дитини безпосередньо пов’язані з негативними  

особливостями функціонування сім’ї; 
3) сім’я є чинником травматизації для одного чи кількох її членів; 
4) члени сім’ї мають ригідні життєві настанови, особливо пов’язані з 

похилим віком; 
5) дитячі проблеми закріплюються сім’єю. 

Варіант 2 

1. Серед перелічених характеристик виберіть ті, що найточніше 
визначають специфіку сім’ ї  як малої соціальної групи: 

1) жорстка нормативна визначеність стосунків, гетерогенність скла-
ду, закритість групи, поліфункціональність, переважно емоційний 
характер стосунків; 

2) гетерогенність складу, максимальний нормативний контроль, іє-
рархія ролей, розподіл влади, неформальний характер стосунків; 

3) поліфункціональність, переважно емоційний характер стосунків, 
кооперативний характер інтеракції, відкритість групи; 

4) тотальний характер включення в групу, жорстке нормативне окре-
слення стосунків, поліфункціональність, невелика кількість членів 
групи, психологічний клімат сім’ї; 

5) закритий характер групи, залежність від історії розвитку стосун-
ків, конфіденційність стосунків, ієрархія ролей, залежність взає-
модії від групових норм. 

Обґрунтуйте вашу відповідь. 

2. Яка ієрархія мотивів одруження є, як правило, оптимальною 
для подальшої задоволеності партнерів шлюбом?  

Обґрунтуйте вашу відповідь. 

3. Який тип батьківського ставлення до дитини позначений не-
достатнім піклуванням і контролем за поведінкою дитини? Які по-
ради можна дати батькам щодо оптимізації стилю виховання? 

4. Якими методами можна діагностувати порушення у сімейних 
стосунках? Проведіть обстеження сім’ї (на вибір) за однією з мето-
дик і проаналізуйте результати обстеження. 
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5. У чому полягають відмінності між психологічним консульту-
ванням і психотерапією?  
Обґрунтуйте вашу відповідь. 

Варіант 3 

1. Які функції сім’ї ви знаєте? Чи існує поміж них провідна?  
Обґрунтуйте вашу відповідь. 

2. Зазначте, які мотиви одруження, як правило, є оптимальними 
для подальшої задоволеності шлюбом: 

1) побутово-господарчий; 
2) інтимно-особистісний; 
3) морально-психологічний; 
4) сімейно-батьківський; 
5) жодний з перелічених. 

Обґрунтуйте вашу відповідь. 

3. Якому стилю виховання характерне ігнорування потреб дити-
ни, незадоволення нею, часто — жорстоке поводження?  
Обґрунтуйте вашу відповідь. Які поради можна дати батькам 

щодо оптимізації стилю виховання? 

4. Проведіть діагностику особливостей сімейного виховання за 
опитувальником С. Ейдеміллера (див. додаток 3 до № 4 зі списку лі-
тератури). Результати проаналізуйте. 

5. Яка з наведених нижче характеристик свідчить про дисфунк-
цію сім’ ї : 

1) ієрархія ролей; 
2) внутрішні кордони; 
3) ціннісно-орієнтаційна єдність; 
4) персеверація; 
5) міжпоколінні коаліції. 

У чому полягає сутність цієї дисфункції?  
Обґрунтуйте вашу відповідь. 
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Варіант 4 

1. Дайте характеристику сім’ї як соціальної групи. До яких з ві-
домих вам різновидів соціальної групи її можна віднести? 

2. Зазначте, які з наведених факторів, як правило, сприяють ста-
більності та благополуччю шлюбу: 

1) подібність поглядів на розподіл ролей одного з подружжя і його 
батьків; 

2) орієнтація на побут і комфорт хоча б одного з подружжя; 
3) орієнтація на народження і виховання дитини хоча б одного з по-

дружжя; 
4) узгодженість шлюбно-сімейної мотивації подружжя; 
5) орієнтація хоча б одного з подружжя на досягнення сексуального 

задоволення. 

3. Розкрийте сутність такого механізму соціалізації дитини в 
сім’ї, як ідентифікація. Які поради можна дати батькам, щоб поси-
лити його конструктивний вплив? 

4. Проведіть дослідження задоволеності подружжя шлюбом (на 
вибір). Результати проаналізуйте. 

5. Підставою для встановлення дисфункції сім’ ї  є: 

1) ієрархія сімейних ролей; 
2) стадія життєвого циклу сім’ї; 
3) відсутність оберненої ієрархії; 
4) розмиті сімейні межі; 
5) відсутність міжпоколінних коаліцій. 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

Варіант 5 

1. Чому сім’ю можна вважати малою соціальною групою?  
Обґрунтуйте вашу відповідь. 

2. Зазначте фактори, які підвищують ефективність сімейного 
спілкування.  
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Обґрунтуйте вашу відповідь. 

3. Якими є характеристики такого типу батьківського ставлен-
ня до дитини, як домінуюча гіперпротекція? Які поради можна да-
ти  
батькам щодо оптимізації стилю виховання? 

4. Проведіть дослідження особливостей сімейних стосунків за 
методикою О. Волкової, Г. Трапезнікової (див. додаток 1 за № 4 зі 
списку літератури). Результати проаналізуйте (на вибір).  

5. Основним засобом психологічного консультування сім’ ї  є: 

1) система лікувальних впливів на психіку і організм хворих членів 
сім’ї; 

2) спеціальні психотехніки, що насамперед передбачають глибинні 
особистісні зміни у членів сім’ї; 

3) певним чином структурований діалог між консультантом і члена-
ми сім’ї; 

4) спеціальні лікувальні препарати, орієнтовані на лікування психо-
соматичних захворювань; 

5) спеціальні психотехнічні прийоми, що передбачають насамперед 
вирішення внутрішніх конфліктів членів сім’ї. 

Зазначте правильне твердження. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Психологічна сутність сім’ї як малої соціальної групи. 
2. Відмінності сім’ї від інших малих соціальних груп. 
3. Функції сім’ї, їх характеристика. 
4. Типологія сім’ї. 
5. Психологічна структура сім’ї. 
6. Етапи життєдіяльності сім’ї; їх стисла характеристика. 
7. Психологічні проблеми кожної фази сімейного життя; їх стисла ха-

рактеристика. 
8. Основні тенденції розвитку сучасної сім’ї. 
9. Шлюб і сім’я. Психологічні умови стабільного шлюбу. 

10. Мотивація шлюбно-сімейних стосунків та її особливості. 
11. Особливості сімейного спілкування як чинник стабільності шлюбу і 

сім’ї. 
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12. Подружня сумісність як чинник сімейної стабільності. 
13. Особливості подружньої адаптації до сімейного життя. 
14. Вторинна негативна адаптація до сімейного життя та умови її подо-

лання. 
15. Готовність до взяття шлюбу як чинник його стабільності. 
16. Складові готовності особистості до сімейного життя; їх стисла ха-

рактеристика. 
17. Психологічні проблеми підготовки молоді до сімейного життя. 
18. Особливості психологічного клімату сім’ї. 
19. Подружнє спілкування і його вплив на стабільність сім’ї. 
20. Психологічне здоров’я сім’ї. 
21. Умови підтримки і розвитку психологічного здоров’я сім’ї. 
22. Рівні подружньої сумісності. 
23. Фактори стабільності сім’ї. 
24. Вплив сім’ї на формування особистості дитини. 
25. Механізми сімейної соціалізації. 
26. Підкріплення і його роль у становленні особистості дитини. Умови 

ефективного заохочення дітей батьками. 
27. Стилі сімейного виховання та їх характеристика. 
28. Тип контролю і дисципліни в сім’ї та його роль у вихованні дитини. 
29. Проблема оптимального стилю сімейного виховання. 
30. Домінуюча гіперпротекція та її стисла характеристика. 
31. Сприяюча гіперпротекція та її стисла характеристика. 
32. Гіпопротекція як стиль сімейного виховання. 
33. Характеристика типів неадекватного батьківського ставлення. 
34. Типові помилки сімейного виховання. 
35. Причини неадекватного ставлення батьків до дитини. 
36. Психологічні умови оптимізації стосунків батьків з дітьми. 
37. Вплив сім’ї на формування батьківських настанов підростаючого 

покоління. 
38. Фактори оптимізації сімейного спілкуваня. 
39. Роль батьківської сім’ї в підготовці підростаючого покоління до сі-

мейного життя. 
40. Загальна характеристика методів вивчення сім’ї. 
41. Методи психодіагностики сімейних стосунків та їх характеристика. 
42. Особливості психодіагностики сім’ї на основі індивідуального під-

ходу. 
43. Особливості діагностики сім’ї на основі системного підходу. 
44. Діагностика психологічних особливостей подружніх стосунків. 
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45. Методи вивчення стилів сімейного виховання. 
46. Діагностика особливостей психологічного клімату сім’ї. 
47. Можливості визначення рівня готовності особистості до сімейного 

життя. 
48. Цілі та завдання психологічної допомоги сім’ї. 
49. Відмітні риси психологічного консультування і психотерапії. 
50. Види психологічного консультування сім’ї. 
51. Принципи психологічного консультування сім’ї. 
52. Методи і прийоми психологічного консультування сім’ї. 
53. Особливості психокорекції подружніх відносин. 
54. Особливості психокорекції стосунків батьків з дітьми дошкільного 

віку. 
55. Психокорекція стосунків батьків з дітьми шкільного віку. 
56. Можливості психокорекції стосунків батьків з підлітками. 
57. Механізми психокорекції сімейних відносин. 
58. Принципи сімейної психотерапії. 
59. Стадії сімейної психотерапії. 
60. Суть спільної сімейної психотерапії. 
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