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Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (28 год.), практичні (32 год.), самостійна робота (60 
год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (6 год.), самостійна робота (108 
год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: відвідувати усі 

види навчальних занять; вчасно інформувати деканат про неможливість 

відвідувати навчальні заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки 

тощо через поважні причини; подати підтверджувальні документи, що 

засвідчують поважну причину, яка унеможливила відвідування 

навчальних занять, складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; 

ліквідовувати академічну заборгованість у встановлені терміни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час виконання 

індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти 

досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі освіти, креативно 

підходять до пошуку джерел та формують схеми вирішення проблем у 

галузі психології сім’ї та статі. 

Що будемо вивчати? Ознайомлення здобувачів вищої освіти із стуністю соціально-

психологічних чинників, які  впливають на стабільність шлюбу, сімейних 

ролей і функцій, етапами розвитку сім’ї та особливостями розвитку 

подружніх стосунків, ролі подружнього спілкування у стабільності 

шлюбу, причинами кризи сучасної сім’ї, статевими відмінностями 

психічних процесів, пізнавальної та мотиваційної сфери чоловіків та 

жінок. 

Чому це треба вивчати? Засвоєння та систематизація студентами теоретичних і практичних знань з 

основ психології сім’ї та статі, функцій та типології сімей, чинники 

стабільності шлюбу та сім’ї, етапів життєдіяльності та розвитку сімейної 

структури, розуміння статевих відмінностей готовності до шлюбу, 

набуття навичок дослідження сімейних стосунків, стилів сімейного 

виховання. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 

Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування 

та розвитку психічних явищ. 
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 Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками 
збору первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури 

дослідження. 

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти мають 
сформувати, вдосконалити такі soft skils: 

- комунікативні навички 

- емоційний інтелект 

- стресостійкість 

- позитивне мислення 

- вміння керувати емоціями 

- вміння розв’язувати комплексні складні проблеми і задачі 

володіти емпатією 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження. 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

Уміння організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну 

та групову). 

Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 
відповідно до запиту. 

Зміст дисципліни Сім'я як соціально-психологічний феномен. 
Проблеми стабільності шлюбу і сім'ї. 

Молода сім'я. Сім'я та її вплив на формування особистості дитини.  

Психологія зрілої сім’ї. Проблеми зрілого шлюбу. 

Психологічна діагностика сім'ї та корекція сімейних стосунків: 

психологічне консультування та психотерапія. 

Кількісні статеві психологічні відмінності.  

Якісні статеві психологічні відмінності. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та 

самостійних завдань, поточного, підсумкового контролю та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: загальна психологія, соціальна 

психологія, диференційна психологія. 
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