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Політика дисципліни Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для 

осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства 

про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Відвідування занять.відповідно до розкладу  ФСПО 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%

d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%b

b%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b

8%d0%b9-

%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/ 

 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. можлива на 

принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та 

інформації, вільного оприлюднення і використання результатів 

наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених 

законом. 

Що будемо вивчати?  Предмет вивчення дисципліни. Етика і психологія сімейного життя 

-це професійна підготовка майбутніх педагогів до роботи з сім’єю, 

формування особистісної готовності студентів до шлюбу та 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/


сімейного життя.  

Чому це треба 

вивчати?  

Для того, щоб сформувати  знання  про закономірності й 

особливості шлюбно-сімейних відносин, показати характерні риси і 

особливості життєвого циклу сім’ї, об’єктивні і суб’єктивні умови 

її розвитку, роль сім’ї в соціалізації індивіда.  

Яких результатів 

можна досягнути?  

 Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері 

соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний 

досвід;формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу соціальної проблеми; встановлювати та підтримувати 

взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до 

етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм 

психологічну підтримку й наснажувати клієнтів; налагоджувати 

співпрацю з представникам різних професійних груп та 

громад;використовувати стратегії індивідуального та колективного 

представництва інтересів клієнтів.  

Розвинути базові softskills: робота в команді, взаємодія з людьми, 

саморозвиток, критичне мислення, уміння вирішувати конфлікти. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. Здатність планувати та управляти часом; Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями;здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел;вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; знання і розуміння сутності, значення і видів 

соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, 

соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного); 

Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та 

ресурси клієнтів;Здатність розробляти шляхи подолання соціальних  

проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення;Здатність 

дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи. 

Зміст дисципліни Історичні етапи розвитку шлюбних стосунків.Основні проблеми 

сучасної молодої сім’ї.Законодавча база сімейних відносин в 

Україні.Планування сім’ї та репродуктивне здоров’я нації.Умови 

психологічної сумісності подружжя.Особливості подружнього 

спілкування його вплив на стабільність сім’ї.Причини порушень 

сімейних відносин.Проблема стосунків поколінь у сучасній сім’ї.  

Формування шлюбно-сімейних уявлень у молоді.Робота 

соціального педагога з подружжям.  

Обов’язкові завдання Студент повинен виконати усі завдання до практичних занять, 

включаючи відповідні завдання самостійної роботи, та ІНДЗ 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Соціальна педагогіка Етика соціальної роботи. Вікова психологія. 

Соціальна робота з різними групами клієнтів. 
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Центр учбової літератури, 2008. – 335с.  

www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. 
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Поточний контроль Виконання практичних, лабораторних  завдань і модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ, есе 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен 

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

