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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 (30 год.), практичні (30 год.),  

самостійна робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.),  самостійна 

робота (106 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Під час вивчення цього курсу 

здобувачі мають виконувати принципи 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 здобувача 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?  Психологію сім’ї та фактори, які впливають на стабільність 

шлюбу, виконання сімейних ролей і функцій, етапи розвитку 

сім’ї та особливості подружніх стосунків на різних фазах 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=5608


розвитку шлюбу, роль подружнього спілкування у 

стабільності шлюбу, сімейні кризи, методи дослідження 

подружніх та батьківсько-дитячих стосунків, методи 

вивчення сім’ї та надання психологічної допомоги, 

психодіагностика сім’ї.  

Чому це треба вивчати?  Набуття знань про теоретичні і практичні знання основ 

сутності психологічного вивчення сім’ї, функцій та ролей у 

сім’ї, типології сімей, чинники стабільності шлюбу та сім’ї, 

етапи 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. 

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 до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; 

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо;  

-здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Зміст дисципліни Сім'я як соціально-психологічний феномен. Функції сім’ї. 

Типологія сімей. Етапи розвитку сім’ї. Структура сім’ї. 

Характеристика сімейних підсистем. Сімейні ролі. Проблеми 

стабільності шлюбу і сім'ї. Рівні психологічної сумісності 

подружжя. Готовність до шлюбу. Період залицяння. 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.  

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, тем для самостійної 

роботи, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, соціальна психологія, психодіагностика, 

психологічне консультування, педагогічна психологія. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. К.: МАУП. 

2001.  96 с. 

2. Говорун Т. В. Гендерна психологія : навч. пос. для студ. 

вищ. навч. закл. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді.  К. : 

Видавничий центр «Академія», 2004. 308 с. 

3. Основи теорії ґендеру : посібник / ред. колегія В. П. 

Агеєва, Л. С. Кобелянська, М. М. Скорик. К. : К.І.С., 2004.  

535 с. 

4. Психологія сім’ї : навчальний посібник / Поліщук В.М., 

Ільїна Н.М., Поліщук С.А. та ін.; за ред.. В.М.Поліщука. 2-ге 

вид., доп. Суми : Університетська книга, 2009. 282 с.  

5. Седих К. В. Психологія сім`ї. К. : Академія, 2017. 190 с. 

6. Данилевич Л.А. Чинники формування психологічної 

готовності до батьківства. Вісник Національного 

університету оборони України : зб. наук. праць. К.: НУОУ, 

2018. Вип. 1.С.72-77.  



 

 

Розробник                                                                                        Данилевич Л.А        

 

 

Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульний тестовий 

контроль, виконання завдань самостійної роботи, ІНДЗ 

Підсумковий контроль Екзамен 

 


