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Статус дисципліни Навчальна дисципліна  вибіркового компонента.  

 

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4 кредити /120 годин  

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.),  

самостійна робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.),  самостійна 

робота (110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Очікується, що роботи студентів 

будуть оригінальними дослідженнями чи міркуваннями та 

відповідати принципам академічної доброчесності: 

- самостійно без сторонньої допомоги виконувати всі 

завдання курсу та підсумкове тестове завдання;  

- для оцінювання результатів виконання завдань з курсу 

надавати лише результати власної роботи; 

- дотримуватися норм законодавства про авторське право; 

- використовуючи ідеї, розробки учених, робити посилання на 

джерела інформації. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти для 

зарахування курсу зобов’язані регулярно відвідувати лекційні 

та семінарські заняття, виконувати самостійну роботу та 

індивідуальне завдання, опрацьовувати рекомендовану 

літературу. Поведінка в аудиторії повинна відповідати 

загальним вимогам ділової та наукової етики: не припустимо 

під час відповідей користуватися на занятті мобільними 

телефонами, порушувати дисципліну розмовами або в будь-

який інший спосіб. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  

1.Написання тез, підбір інформації про нові дослідження в 

галузі вікової та педагогічної психології, виступи на 

практичних заняттях. 

2.Участь у конференціях, круглих столах, семінарах 

(сертифікат). 

Що будемо вивчати?  Сутність соціально-психологічних чинників, які впливають 

на стабільність шлюбу, характеристика сімейних ролей і 
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функцій, етапи розвитку сім’ї, особливості подружнього 

спілкування та його значення у стабільності шлюбу, причини 

кризи сучасної сім’ї, статевими відмінностями психічних 

процесів, відмінності здібностей, пізнавальної та 

мотиваційної сфери чоловіків та жінок.  

Чому це треба вивчати?  Набуття теоретичних і практичних знань з основ психології 

сім’ї та статі, функцій та типології сімей дозволить розуміти 

чинники стабільності шлюбу та сім’ї, завдання кожного етапу  

розвитку сім’ї, психологічної структури, розуміння статевих 

відмінностей готовності до шлюбу, вплив сім’ї на статеве 

виховання.  

Яких результатів можна 

досягнути?  

– здійснювати пошук інформації з різних джерел для 

вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

– самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, 

проективні методики тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги.  

Навички soft skils: комунікабельність, 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 генерувати нові ідеї (креативність);  діяти на 

основі етичних міркувань (мотивів);  

– здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи 

наукового дослідження та/або доказові методики і техніки 

практичної діяльності;  

– уміння організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову);   

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, тем для самостійної 

роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки Історія психології, соціальна психологія, конфліктологія, 

психологічне консультування, психологія життєвої кризи, 

педагогічна психологія. 
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245 с. 

Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульний контроль, теми 

для самостійного опрацювання. 

Підсумковий контроль Залік  


