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ВСТУП 

 

Курс «Психологія сім’ї» вивчається в якості обов’язкового предмета студентами 2 курсу стаціонарної форми 

навчання ЛНУ ім. І.Франка філософського факультету, спеціальності «053-Психологія». Предметом даної 

дисципліни є еволюція шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті та закономірності виникнення, 

функціонування та розпаду сімейних стосунків. Даний курс акцентує увагу на соціально-психологічні чинники 

стабільності подружніх та батьківсько-дитячих стосунків. Отримані знання та практичні навички сприятимуть 

розширенню уявлень студентів про форми організації шлюбно-сімейних стосунків у різні історичні періоди, 

розкриттю сутності понять шлюб та сім’я, набуттю інформації про закономірності функціонування сім’ї на 

різних етапах її життєвого циклу, підготовці молоді до виконання подружніх та батьківських обов’язків. 

Метою даного курсу є ознайомити студентів-психологів з психологією шлюбно-сімейних стосунків як 

науковою дисципліною, так і прикладною галуззю психологічної науки (навчальна); теоретична підготовка 

молоді до сімейного життя (виховна). 

Завдання курсу: 

1) сформувати систематизоване уявлення про еволюцію шлюбно-сімейних відносин  

2)  розкрити особливості життєвого циклу сім’ї та закономірності її динаміки 

3) висвітлити концепції та форми дестабілізації шлюбно-сімейних відносин 

4) окреслити модель психологічно здорової сім’ї.  

5) описати соціально-психологічні чинники стабільності шлюбу та сім’ї 

 

Курс спрямований на формування таких загальних компетентностей: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.  

       Курс спрямований на формування таких спеціальних компетентностей: 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.  

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій. 

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження.  

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані 

висновки та рекомендації.  

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту.  

         Курс спрямований на досягнення таких програмних результатів: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті 

професійних завдань.  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної 

допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу,  

дотримуватися процедури дослідження.  

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного 

дослідження, формулювати аргументовані висновки. 



ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців.  

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до 

вимог замовника.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи ґендерно-вікові відмінності. 

Очікувані результати.  

У результаті вивчення курсу «Психологія сім’ї» студент повинен знати:  

 предмет, об'єкт і завдання навчальної дисципліни «Психологія сім'ї»; 

 методологію соціально-психологічних досліджень проблем шлюбно-сімейних стосунків; 

 поняття «шлюб» і «сім'я» з точки зору представників різних психологічних напрямів та підходів; 

 форми організації шлюбно-сімейних стосунків в історичному контексті; 

 особливості функціонально-рольової структури сімейних відносин; 

 життєвий цикл сім'ї та динаміку сімейних відносин; 

 стилі і помилки у вихованні дітей у сім'ї; 

 причини сімейних і подружніх конфліктів, концепції та форми дестабілізації сімейних стосунків; 

 основні форми та методи психологічної допомоги дисфункційним сім'ям (подружжя, батьки, діти); 

- студент повинен вміти:  

 розрізняти конфліктні, кризові і проблемні сім'ї; 

 розрізняти дисфункційні та функціонально неспроможні сім'ї; 

 виявляти рівень психологічного здоров’я сім'ї 

 проводити діагностичну та просвітницьку роботу роботу з сім'єю; 

 проводити виховні бесіди/тренінги із старшокласниками, батьками з проблем підготовки до 

сімейного життя, профілактики і усунення конфліктних ситуацій у родині, виховання та розвитку 

дитини у сім'ї; 

 надавати рекомендації членам родини з метою покращення психологічного мікроклімату у сім'ї, 

сприяння задоволенню потреб та гармонійному розвитку членів родини; 

 

Зв’язок з іншими дисциплінами: Навчальний курс «Психологія сім’ї» актуалізує знання студентів з таких 

дисциплін, як: соціальна психологія, загальна психологія: психологія особистості, вікова психологія, а також 

пов’язана з такими науками як: соціологія, демографія, етнографія, історія, правознавство та інші. Успішне 

вивчення даної дисципліни є підставою для опанування студентами у майбутньому курсу «Сімейне 

консультування» та спецкурсу «Тренінг батьківської ефективності». 

 

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТАЦІОНАРУ 

№ Тема заняття Лекції  

(год.) 

Семінарські 

заняття (год.) 

1.  Об'єкт, предмет і завдання психології шлюбно-

сімейних стосунків.  

Психологія шлюбно-сімейних стосунків як галузь 

психологічної науки. Місце психології сім'ї та шлюбу в 

системі сучасної науки.  

2 2 

2. Процес і методи соціально-психологічних досліджень 

–шлюбно-сімейних стосунків. Основні підходи у 

вивченні психології шлюбу та сім’ї. Принципи та етапи 

дослідження шлюбно-сімейних стосунків. Діагностичний 

інструментарій сімейного психолога.  

2 2 

3. Форми організації шлюбно-сімейних відносин в 

історичному контексті.  

Види шлюбно-сімейних відносин у первісному 

суспільстві, у середньовіччі, в епоху просвітництва та у 

18-19 сторіччі.  

2 2 

4. Тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно- 2 2 



сімейних стосунків на сучасному етапі.  

Класифікація та сутність альтернативних форм 

організації шлюбу та сім’ї у 20-21 ст. Соціально-

психологічна характеристика сучасної сім'ї. Актуальні 

проблеми та переваги сучасної сім'ї в Україні. 

5. Функціонально-рольова структура сімейних відносин.  

Сутність індивідуальних потреб у шлюбі. Класифікація 

сімейних функцій та їх характеристика. Класифікація 

основних ролей у сім’ї. Узгодженість рольових позицій у 

сім’ї.  

2 2 

6. Порушення структури і функціонування сімейної 

системи.  

Аналіз соціально-ососбистісних чинників порушень 

функціонування сім’ї. Основні ознаки та критерії 

дисфункційної і нормально функціонуючої сім’ї. Вплив 

дисфункційної сім’ї на розвиток особистості дитини.  

4 4 

7. Динаміка шлюбно-сімейних стосунків.  

Кризові періоди в розвитку сім'ї. Вплив кризи 

особистісного розвитку на життєдіяльність сім’ї. Стадії 

подружніх відносин. Періодизації життєвого циклу сім'ї. 

Основні завдання й актуальні проблеми кожного етапу 

життєвого циклу сім'ї. 

4 4 

8. Специфіка сімейного і подружнього конфлікту.  

 Аналіз причин конфліктів у шлюбі та сім’ї. Теорії 

конфліктів у сімейній психології. Проблема 

психологічної сумісності шлюбних партнерів. Концепції і 

форми розпаду сімейних стосунків. Фази руйнації 

емоційних стосунків у шлюбі. Стадії розлучення та його 

причини. Індивідуальні і соціальні наслідки розлучення. 

4 4 

9. Концепції і форми розпаду сімейних стосунків. 

Концептуальні підходи щодо пояснення природи 

розлучення. Фази руйнації емоційних стосунків у шлюбі. 

Стадії розлучення за моделлю Кюблер-Рос. Причини 

зростання і мотиви розлучень. Індивідуальні і соціальні 

наслідки розлучення. 

2 2 

10.  Шляхи профілактики дестабілізуючих явищ у 

шлюбно-сімейних стосунках. Модель психологічно 

здорової сім’ї. Типи сімейних систем за Вірджинією 

Сатір. Аналіз відкритої сімейної системи. Зовнішні та 

внутрішні чинники стабільності шлюбно-сімейних 

стосунків. Готовність особистості до створення сім’ї. 

4 4 

11. Батьківство як соціально-психологічний феномен. 

Психологічні проблеми материнства. Особливості 

соціалізації дитини у сім'ї в сучасному світі. Батьківство 

як соціально-психологічний феном та його компоненти. 

Виховний потенціал сім'ї: чинники впливу сім'ї на 

розвиток дитини, стилі сімейного виховання. Порушення 

сімейного виховання: причини та наслідки. Післяродова 

депресія та емоційне вигоряння як проблеми 

материнства. Шляхи попередження дефектів сімейного 

виховання та емоційного вигоряння батьків/матерів. 

4 4 

 Усього: 32 32 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ "ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї" 

 

№ 

з/п 

Назва теми Стаціонар 

(год.) 

1 Об'єкт, предмет і завдання психології шлюбно-сімейних 

стосунків. 

14,6 

2 Процес і методи соціально-психологічних досліджень сімейно-

шлюбних стосунків. 

14,6 

3 Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному 14,6 



контексті. 

4 Тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних 

стосунків на сучасному етапі. 

14,6 

5 Функціонально-рольова структура сімейних відносин. 14,6 

6 Порушення структури і функціонування сімейної системи. 14,6 

7 Динаміка шлюбно-сімейних стосунків. 14,6 

8 

Специфіка сімейного і подружнього конфлікту. 

14,6 

9 Концепції і форми розпаду сімейних стосунків. 14,6 

10 Шляхи профілактики дестабілізуючих явищ у шлюбно-сімейних 

стосунках. 

14,6 

11 Батьківство як соціально-психологічний феномен. Психологічні 

проблеми материнства. 

14,6 

 Разом  161 
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ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Об'єкт, предмет і завдання психології шлюбно-сімейних стосунків.  

Психологія шлюбно-сімейних стосунків як галузь психологічної науки. Місце психології сім'ї та шлюбу в 

системі сучасної наукової психології. Зв'язок психології шлюбно-сімейних стосунків з суспільно-історичними 

дисциплінами. Психологічна служба сім'ї як напрямок практичної психології. Структура моделі  психології 

сім'ї. Основні підходи у вивченні психології шлюбно-сімейних стосунків.  

 

Література: 
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2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – Київ, 2001. 

3. Седих Кіра. Психологія сім’ї. – Київ: Академія, 2015. – 192 с. 

4. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. - Москва, 2000. 

 

Тема 2. Процес і методи соціально-психологічних досліджень сімейно-шлюбних стосунків.  

Методологічні принципи та етапи дослідження шлюбно-сімейних стосунків. Діагностичний інструментарій 

сімейного психолога. Методи та методики дослідження особистості шлюбних партнерів, подружніх та 

батьківсько-дитячих стосунків, психологічного клімату сім’ї в цілому. 

 

Література: 
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2. Васильченко О.М. Діагностика і корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне 
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Хмельницький: «Polylux design & print», 2021. – 52 с. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Еволюція шлюбу і сім'ї в історії людського суспільства 

Тема 3. Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті.  

Види шлюбно-сімейних відносин у первісному суспільстві, у середньовіччі, в епоху просвітництва та у 18-19 

сторіччі. Порівняльна характеристика за структурою сім’ї, основними завданнями та функціями. Аналіз творів 

мистецтва з зображеннями сім’ї згідно теорії Дружиніна В.Н. 

http://www.uaua.info/
http://www.roditeli.ua/
https://dytpsyholog.com/
https://shron1.chtyvo.org.ua/Pomytkina_Liubov/Psykholohiia_simji.pdf?PHPSESSID=1nvan151gcnh9nnnurd5t173n7
https://shron1.chtyvo.org.ua/Pomytkina_Liubov/Psykholohiia_simji.pdf?PHPSESSID=1nvan151gcnh9nnnurd5t173n7
http://bdpu.org:8080/bitstream/123456789/243/1/Horetska%20O.%2C%20Serdyuk%20N.%20Psykholohiya%20simyi.pdf
http://bdpu.org:8080/bitstream/123456789/243/1/Horetska%20O.%2C%20Serdyuk%20N.%20Psykholohiya%20simyi.pdf
http://socio.125mb.com/psihologiya-semi-knigi.html


 

Література:  
1. Боярина В. Стосунки в парі. Як створити міцну і щасливу родину. – Київ: Yakaboo Publishing, 2021. – 

320 с. 

2. Дружинин В.Н. Психология семьи. – Санкт-Петербург, 2007. – 176 с. 

3. Ігнатенко Ірина. Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній культурі українців. – Харків: КСД, 2017. - 

240 с. 

4. Семья: социально-психологические и этические проблемы. Справочник. Киев : Политиздат, 1990. – 255 

с. 

5. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Москва: Апрель-Пресс, 2000. – 512 с. 

 

Тема 4. Тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних стосунків на сучасному етапі.  

Порівняльна характеристика традиційних і альтернативних форм організації шлюбно-сімейних відносин. 

Класифікація та сутність альтернативних форм організації шлюбу та сім’ї у 20-21 ст. Соціально-психологічна 

характеристика сучасної сім'ї. Актуальні проблеми та переваги сучасної сім'ї в Україні.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Структура сім’ї та її динаміка. 

Тема 5. Функціонально-рольова структура сімейних відносин.  

Сутність індивідуальних потреб у шлюбі. Класифікація сімейних функцій та їх характеристика. Класифікація 

основних ролей у сім’ї. Узгодженість рольових позицій у сім’ї. Особливості спілкування у підсистемах: 

«дружина-чоловік», «батьки-діти». 
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Тема 6. Порушення структури і функціонування сімейної системи.  

Аналіз соціально-ососбистісних чинників порушень функціонування сім’ї. Основні ознаки та критерії 

дисфункційної і нормально функціонуючої сім’ї. Вплив дисфункційної сім’ї на розвиток особистості дитини. 

Аналіз малюнків дітей з дисфункційних родин. 
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Тема 7. Динаміка шлюбно-сімейних стосунків.  

Кризові періоди в розвитку сім'ї. Вплив кризи особистісного розвитку на життєдіяльність сім’ї. Стадії 

подружніх відносин. Періодизації життєвого циклу сім'ї. Основні завдання й актуальні проблеми кожного етапу 

життєвого циклу сім'ї. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Процеси розпаду та чинники дестабілізації шлюбно-сімейних стосунків. 

Тема 8. Специфіка сімейного і подружнього конфлікту.  

Аналіз причин конфліктів у шлюбі та сім’ї. Теорії конфліктів у сімейній психології. Стилі поведінки у 

конфлікті шлюбних партнерів. Проблема психологічної, духовної, психофізіологічної та сексуальної сумісності 

шлюбних партнерів.  
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Тема 9. Концепції і форми розпаду сімейних стосунків. 

 Фази руйнації емоційних стосунків у шлюбі. Стадії розлучення. Причини зростання і мотиви розлучень. 

Індивідуальні і соціальні наслідки розлучення.  
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Тема 10. Шляхи профілактики дестабілізуючих явищ у шлюбно-сімейних стосунках. Модель психологічно 

здорової сім’ї. Типи сімейних систем за Вірджинією Сатір. Аналіз відкритої сімейної системи. Зовнішні та 

внутрішні чинники стабільності шлюбно-сімейних стосунків. Готовність особистості до створення сім’ї та її 

види. 
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Тема 11.  Батьківство як соціально-психологічний феномен. Психологічні проблеми материнства. 

Особливості соціалізації дитини у сім'ї в сучасному світі. Батьківство як соціально-психологічний феном та 

його компоненти. Виховний потенціал сім'ї: чинники впливу сім'ї на розвиток дитини, стилі сімейного 

виховання. Порушення сімейного виховання: причини та наслідки. Післяродова депресія та емоційне вигоряння 

як проблеми материнства. Шляхи попередження дефектів сімейного виховання та емоційного вигоряння 

батьків/матерів. 

 

Література: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как ? - Москва, 1995. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком.Так ?-Владимир: ВКТ, 2008.–251 с. 

3. Клайн Фостер, Фей Джим. Батьківство з любов’ю та логікою. – Львів: Нова Надія, 2010. – 231 с. 

4. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – Москва: Издательство института 

психотерапии, 2003. – 319 с. 

5. Полі Освальдо. Як не зіпсувати дитину надмірною опікою.– Львів: Свічадо, 2013. – 192 с. 

6. Рестієрі Ніна. Мама має право. Як подолати кризу материнства, позбутися почуття провини і знайти 

час на себе. – Київ: Yakaboo Publishing, 2021. – 208 с. 

7. Стрельник Олена. Турбота як робота. Материнство у фокусі соціології. – Київ: Критика, 2017. – 288 с. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНО – СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

         Тема 1. Вступ до психології шлюбу та сім’ї. Актуальні завдання та проблеми психології шлюбно-

сімейних стосунків.  

Контрольні питання: 

1. Психологія шлюбу та сім’ї як галузь соціальної психології. 

2. Основні поняття психології сім’ї. 

3. Модель структури психології сім’ї за Юрчуком В. 

4. Актуальні проблеми психології шлюбно-сімейних стосунків. 

 

Тема до дискусії: 

З якими проблемами найчастіше стикаються сучасні українські сім’ї у сфері батьківсько-дитячих і подружніх 

відносин? 

 

Практичне завдання. Сформулюйте декілька тем актуальних наукових досліджень у психології шлюбу та 

сім’ї. Обґрунтуйте практичне значення вивчення саме таких проблем. 

 

Література: 

1. Алексєєва М.І. Психологія сім’ї // Психологія. – За ред.. Ю.Л. Трофімова. – Київ, 2000. –  С. 544-551. 

2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – Київ, 2001. 

3. Седих Кіра. Психологія сім’ї. – Київ: Академія, 2015. – 192 с. 

4. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. - Москва, 2000. 

 

Тема 2. Класифікація напрямків у вивченні психології сімейних стосунків. 

Основні принципи та методи дослідження шлюбу та сім’ї. Методики дослідження подружніх та батьківсько-

дитячих стосунків. 

Контрольні питання: 

1. Еволюційний та етологічний підходи у вивченні сім’ї. 

2. Функціональний, емпіричний та сцієнтичний напрямки. 

3. Принцип системності як фундаментальний принцип дослідження сімейних стосунків. 

4. Діагностичний інструментарій сімейного психолога. 

 

Практичне завдання № 1. Розробити авторську анкету на обрану студентом тему з “Психології сім’ї”, 

враховуючи обраний напрям вивчення психології сімейних стосунків та принцип системності, для можливого 

наукового дослідження. Пояснити мету запитань, на кого вони орієнтовані та способи інтерпретації отриманих 

результатів. 

 

Практичне завдання № 2. Скласти перелік методів, які можуть використовуватися психологами теоретиками 

та практиками для вивчення та діагностики подружніх та батьківсько-дитячих стосунків. Слід враховувати 

проблему (сферу) дослідження, мету дослідження, вік та кількість досліджуваних, терміни дослідження та ін.  

 

Література:  

1. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. Опыт и проблемы психологического 

консультирования. - Москва, 1989. 

2. Васильченко О.М. Діагностика і корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне 

видання. – Київ -Нікополь, 2012. – 96 с. 

3. Диагностика семьи. Методики и тесты. Под ред. Райгородского Д.Я. – Самара, 2004. 

4. Потапчук Є., Карпова Д. Психологічна діагностика сімейних ролей як моделей поведінки подружжя. – 

Хмельницький: «Polylux design & print», 2021. – 52 с. 

5. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. - Москва, 2000. 

 

     Тема 3. Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті.  

Контрольні питання: 

1. Особливості стосунків між чоловіками та жінками у первісному суспільстві.  

2. Види шлюбно-сімейних відносин у середньовіччі та в епоху просвітництва.  

3. Види шлюбно-сімейних відносин та у 18-19 сторіччі. 

 

Практичне (дослідне) завдання. Відшукайте у літературі (науковій, художній), ЗМІ, інтернеті публікації, фото, 

відео, які б свідчили про форми організації шлюбно-сімейних відносин українців від прадавніх часів і до 

сьогодні. 

 

Література: 



1. Боярина В. Стосунки в парі. Як створити міцну і щасливу родину. – Київ: Yakaboo Publishing, 2021. 

– 320 с. 

2. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський. – К.: 

Либідь, 2006. -256 с. 

3. Дружинин В.Н. Психология семьи. – Санкт-Петербург, 2007. – 176 с. 

4. Ігнатенко Ірина. Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній культурі українців. – Харків: КСД, 2017. 

- 240 с. 

5. Семья: социально-психологические и этические проблемы. Справочник. Киев : Политиздат, 1990. – 

255 с. 

6. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Москва: Апрель-Пресс, 2000. – 512 с. 

 

Тема 4. Альтернативні форми шлюбно-сімейних стосунків: порівняльна характеристика. 

Контрольні питання: 

1. Характеристика свідомо бездітних сімей та самотності. 

2. Сутність громадянського та відкритого шлюбу. 

3. Характеристика позашлюбних зв’язків та інтимної дружби. 

4. Сутність свінгерства і гомосексуальних пар. 

5. Особливості повторного шлюбу та колективної сім’ї. 

 

Практичне завдання. Студенти розбиваються на групи за критерієм альтернативних форм шлюбно-сімейних 

стосунків (інший варіант – викладач дає можливість студентам самостійно вибрати листочок, на якому буде 

написана альтернативна форма шлюбу). Завдання – проаналізувати та обговорити типові проблеми даних типів 

сімей та шляхи їх вирішення. 

 

Література:  

1. Сатир В. Как строить себя и свою семью. - Москва, 1992. 

2. Грей Кетрін. Несподівана радість самотності. – Київ; Yakaboo Publishing, 2020. – 304 с. 

3. Кофман Жан-Клод. – Самотня жінка і чарівний принц. – Київ: Темпора, 2011. – 368 с. 

4. Чапай А. Тато в декреті. – Харків: Vivat, 2016. – 160 с. 

5. Целуйко В. Психологические проблемы современной семьи. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 496 

с. 

6. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Москва, 2000. 

 

Тема 5. Функціонально-рольова структура сімейних відносин. 

Контрольні питання: 

1. Поняття функції сім’ї та їх класифікація. Специфічні і неспецифічні функції, традиційні та сучасні сімейні 

функції. Багаторівнева модель психологічного функціонування сім’ї (за Н.І. Оліфірович, Т.А. Зинкевич-

Куземкина, Т.Ф. Велента). 

2. Поняття структура сім’ї та її компоненти. 

3. Рольова структура сім’ї. Аналіз ролей у сім’ї за А.Адлером, Е.Берном. Неспецифічні ролі членів родини за В. 

Семиченко та В. Заслуженюк. 

 

Тема до дискусії: 

Як трансформувалася функціонально-рольова структура української сім’ї за останні 50 років? 

 

Практичне завдання. «Один день з життя сім’ї». Студенти діляться на групи (наприклад, колективна сім’я, 

традиційна (патріархальна) сім’я, матріархальна, біархатна (партнерська), неповна сім’я). Завдання для кожної 

групи – графічно зобразити часовий розподіл справ на день кожного члена сім’ї по соціальним ролям, які вони 

виконують та відповідним сферам – публічна, професійна, приватна,  сімейна. Допоміжні матеріали: ватман, 

олівці, лінійка, фломастери або маркери. Приклад: 1-а колонка – член сім’ї, 2 колонка – години, 3 колонка – 

сфера діяльності. Після презентації роботи кожної групи відбувається аналіз та обговорення таких запитань: Чи 

відображені певні соціальні (гендерні) стереотипи у розподілі часу та видів діяльності на певних членів родини 

? У якого типу сім’ї ці стереотипи найчастіше спостерігаються? В сім’ї якого типу спостерігається оптимальний 

розподіл ролей і виконання сімейних функцій ? В якій сім’ї можна спостерігати найбільш нерівномірний, 

неадекватний розподіл ролей ?  

 

Література: 

1. Боярина В. Стосунки в парі. Як створити міцну і щасливу родину. – Київ: Yakaboo Publishing, 2021. – 

320 с. 

2. Галковська М.Б. Домашня психологія: Подружжя-діти-родина. - Львів, 2000. 

3. Олифирович Н.И. Психология семейных кризисов / Н.И. Олифирович, Т.А. Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. 

 



4. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного 

спілкування. - Київ, 1998. 

5. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Москва, 2000. 

 

Тема 6. Чинники та ознаки порушення сімейного функціонування.  

Контрольні питання: 

1. Сутність порушення функціонування сім’ї. 

2. Особистісні та соціальні фактори появи сімейних дисфункцій.  

3. Основні ознаки та критерії дисфункційної і нормально функціонуючої сім’ї.  

4. Вплив дисфункційної сім’ї на розвиток особистості дитини. 

 

Тема до дискусії: 

Як впливає трудова міграція на сім’ю у цілому та дитину зокрема? 

 

Практичне завдання.  На прикладі запропонованих викладачем кінетичних малюнків сім’ї  і листів (творів) 

дітей проаналізуйте, які труднощі можуть бути притаманними для авторів малюнків та членів їхніх сімей.  

 

Література: 

1. Мама по скайпу. Сучасна українська проза. – Упор. Мар’яна Савка, Каті Бруннер. – Львів: ВСЛ, 2013. 

2. Сатир В. Как строить себя и свою семью. - Москва, 1992. 

3. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. Москва: Педагогика, 1989. – 160 с. 

4. Целуйко В. Психологические проблемы современной семьи. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 496 

с. 5. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Москва, 2000. 

6. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. С-Петербург, 1999. 

 

Тема 7. Динаміка шлюбно-сімейних стосунків. 

Контрольні питання: 

1. Поняття динаміки та кризові періоди у житті сім’ї. 

2. Періодизації життєвого циклу сім’ї.  

3. Стилі подружніх відносин за Ейдеміллером Е. 

4. Сутність етапів життєвого циклу сім’ї. Актуальні проблеми та завдання кожного етапу. 

5. Нормативні та ненормативні сімейні кризи. 

 

Теми до дискусії: 

1. Охарактеризуйте групи проблем, з якими може зголошуватися до психолога сім’я після повторного шлюбу. 

2. Проаназізуйте конструктивні та не конструктивні мотиви вступу у шлюб. 

 

Практичне завдання.  Проаналізуйте випадки. Які кризи характерні для цих сімей.  

Варіант 1 По допомогу до психолога зголосилася Поліна К., молода дівчина 19-и років. З бесіди стало 

зрозуміло, що вона навчається на першому курсі престижного Вузу на бюджетному відділенні. Поліна мала 

сумніви: продовжувати їй навчання чи покинути навчаня та поїхати до дому. З розмови столо зрозуміло, що 

майбутня спеціальність їй дуже подобається і вона хотіла б продовжувати навчання. Однак мати Поліни почала 

скаржитися, що її життя без доньки є нестерпним, що їй не вистачає підтримки, а стосунки з чоловіком 

(вітчимом дівчини) могли б бути кращими. Крім того, здоров’я матері останнім часом суттєво погіршилося. 

Потрібні були дорогі ліки та догляд. Хвилювання про матір, матеріальна залежність від батьків, відчуття 

провини ускладнювали подальше перебування Поліни у іншому місті та схиляли її до повернення до дому. 

Варіант 2 По допомогу звернулася сім’я 6-и річної Мар’яни С. у зв’язку з претензіями шкільної вчитильки з 

приводу регулярних порушень дівчинкою шкільного режиму. Зі слів педагога, дівчинка постійно запізнюється, 

може встати та піти з уроку, не виконати завдання. Мар’яна часто відволікається та порушує шкільну 

дисципліну. У бесіді з батьками виявилося, що мати дівчинки – модельєр, батько – письменник, живуть за 

містом, працюють зазвичай вдома. Дівчинка не відвідувала дитячий садок, бо у цьому не було необхідності 

(хтось з них завжди був вдома). Батьки розповіли, що їхня сім’я дуже дружня, атмосфера сприятлива, 

доброзичлива і до вступу у школу у дитини не виникало жодних проблем. 

Варіант 3 За консультацією зголосилася мати, яка відчуває труднощі у встановленні контакту з донькою-

підлітком. Виявилося, що взаємини з донькою були задовільними до її 13-річчя. 

Варіант 4 За консультацією звернулася Марія Ф., жінка 49 років, проживає з чоловіком та сім’єю свого сина. 

Скарги стосувалися взаємин з молодою невісткою. Дружина сина, зі слів Марії, погано доглядає свого восьми 

місячного сина, не вміє вести господарство, повільна, не акуратна, Коли Марія бачить, як невістка спілкується з 

дитиною (купає, годує, переодягає та ін.) вона переживає відразу. Свекруха часто втручається ти дає поради, 

оскільки вважає, що володіє більшим життєвим досвідом, краще знає як доглядати внука. Іноді Марія забирає 

дитину і йде гуляти з нею, не повідомляючи про це невістку. // Олифирович Н.И. Психология семейных 

кризисов / Н.И. Олифирович, Т.А. Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. Велента  СПб.: Речь, 2007. 

 



Література: 

1. Боярина В. Стосунки в парі. Як створити міцну і щасливу родину. – Київ: Yakaboo Publishing, 2021. – 

320 с. 

2. Витакер К., Нейпир О. Семья в кризисе. – Москва, 2005. 

3. Олифирович Н.И. Психология семейных кризисов / Н.И. Олифирович, Т.А. Зинкевич-Куземкина, 

Т.Ф. Велента  СПб.: Речь, 2007 

4. Седих Кіра. Психологія сім’ї. – Київ: Академія, 2015. – 192 с. 

5. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Москва, 2000. 

6. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. С-Петербург, 1999. 

 

Тема 8. Специфіка сімейного і подружнього конфлікту. Аналіз причин конфліктів у   шлюбі та сім’ї. 

Контрольні питання: 

1. Поняття конфлікт та його сутність. 

2. Теорії сімейних конфліктів. Стилі поведінки у конфлікті. 

3. Причини конфліктів за Сисенко В.А. 

4. Оптимальні шляхи виходу та попередження конфліктів у шлюбі та сім’ї. 

 

Практичне завдання – тренінгова вправа «Лідерство у сім’ї: гендерні стереотипи». Група студентів ділиться 

на 3 підгрупи: 1) традиційна сім’я з патріархальним лідерським стилем (4 особи), 2) нетрадиційна сім’я з 

матріархальним лідерським стилем (4 особи), 3) група експертів (всі інші учасники).  

Інструкція для 1 групи: «Ви будете зображати традиційну сім’ю. Розподіліть ролі (тато, мама, дочка і син). Тато 

буде авторитарним лідером, він приймає рішення і керує взаємодією членів сім’ї. Дружина підтримує чоловіка і 

погоджується з ним, але може висловлювати свою думку. Дочка демонструє поведінку уникнення, а син – 

конфліктну поведінку. Ваше завдання – протягом 10 хвилин організувати дискусію «Як ми відпочинемо всією 

сім’єю у найближчий вихідний день». 

Інструкція для 2 групи: «Ви будете зображати нетрадиційну сім’ю. Розподіліть ролі (тато, мама, дочка і син). 

Мама буде авторитарним лідером, вона приймає рішення і керує взаємодією членів сім’ї. Чоловік підтримує 

дружину і погоджується з нею, але може висловлювати свою думку. Дочка демонструє конфліктну поведінку, а 

син – поведінку уникнення. Ваше завдання – протягом 10 хвилин організувати дискусію «Як ми відпочинемо 

всією сім’єю у найближчий вихідний день». 

Інструкція для 3 групи: «Зараз 2 групи продемонструють дискусію «Сімейний відпочинок у вихідний день». 

Ваше завдання – оцінити ступінь благополуччя у сім’ї за критеріями: 1) система комунікацій, 2) стиль 

поведінки та переговори у ситуації конфлікту, 3) рівень сімейної підтримки, 4) стиль сімейного виховання. 

Намагайтесь визначити, чи має вплив стать лідера на поведінку і самопочуття сина і дочки? // Т.В. Бендас. 

Гендерная психология. – СПб. : Питер, 2006. – 431 с. 

 

Література: 

1. Витек К. Проблемы супружеского благополучия. - Москва, 1988. 

2. Проблемы брака // Карен Хорни. Женская психология. – Санкт-Петербург, 1993. 

3. Сысенко В.А. Супружеские конфликты. – Москва, 1983. 

4. Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия. Москва, 1981. 

5. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Москва, 2000. 

 

Тема 9. Концепції і форми розпаду сімейних стосунків.  

1.Концептуальні підходи щодо пояснення природи розлучення.  

2. Фази руйнації емоційних стосунків у шлюбі. Стадії розлучення за моделлю Кюблер-Рос.  

3. Причини зростання і мотиви розлучень. Індивідуальні і соціальні наслідки розлучення.  

Література:  

1. Проблемы брака // Карен Хорни. Женская психология. – Санкт-Петербург, 1993. 

2. Семья: социально-психологические и этические проблемы. Справочник. Киев, 1990.  

3. Целуйко В. Психологические проблемы современной семьи. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 496 

с. 

4. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Москва, 2000. 

 

Тема 10. Соціально-психологічні чинники стабільності шлюбно-сімейних стосунків.  

Контрольні питання: 

1. Ознаки та критерії психологічно здорової сім’ї.  

2. Поняття стабільності шлюбно-сімейних стосунків. Внутрішні та зовнішні чинники стабільності шлюбу та 

сім’ї. 

3. Види готовності особистості до створення сім’ї. 

4. Психодіагностика готовності особи до шлюбно-сімейних стосунків. 

 



Практичне завдання. Враховуючи види та ознаки готовності особистості до шлюбно-сімейних стосунків, 

проаналізувати та визначити власний рівень готовності до створення сім’ї (із залученням психодіагностичного 

інструментарію). Намітити план розвитку необхідних особистісних якостей. Підготувати це завдання у 

письмовій формі. 

 

Література: 

1. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – Київ, 2001. 

2. Готтман Д., Сільвер Н. Сім принципів щасливого шлюбу. – Харків: Віват, 2021.–336 с  

 3. Кляпець О.Я., Ларіна Т.О. Підготовка молоді до подружнього життя. – Київ, 2009. 

Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного 

спілкування. - Київ, 1998. 

4. Сатир В. Как строить себя и свою семью. - Москва, 1992. 

5. Чепмен Г. П’ять мов любові у подружжі. – Львів, 2008. 

6. Чепмен Г., Кемпбел Р. П’ять мов любові до дітей. – Львів, 2006. 

 

Тема 11.  Батьківство як соціально-психологічний феномен. Психологічні проблеми материнства. 

1. Особливості соціалізації дитини у сім'ї в сучасному світі. Батьківство як соціально-психологічний 

феномен та його компоненти.  

2. Виховний потенціал сім'ї: чинники впливу сім'ї на розвиток дитини, стилі сімейного виховання. 

Порушення сімейного виховання: причини та наслідки.  

3. Післяродова депресія та емоційне вигоряння як проблеми материнства. Шляхи попередження дефектів 

сімейного виховання та емоційного вигоряння батьків/матерів. 

 

Практичне завдання. Обміркуйте у малих групах та напишіть рекомендації батькам/матерям щодо 

профілактики емоційного вигоряння. Намалюйте компоненти «валізи швидкої психологічної допомоги» 

батькам.  

 

Література: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как ? - Москва, 1995. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком.Так ?-Владимир: ВКТ, 2008.–251 с. 

3. Клайн Фостер, Фей Джим. Батьківство з любов’ю та логікою. – Львів: Нова Надія, 2010. – 231 с. 

4. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – Москва: Издательство института 

психотерапии, 2003. – 319 с. 

5. Полі Освальдо. Як не зіпсувати дитину надмірною опікою.– Львів: Свічадо, 2013. – 192 с. 

6. Рестієрі Ніна. Мама має право. Як подолати кризу материнства, позбутися почуття провини і знайти 

час на себе. – Київ: Yakaboo Publishing, 2021. – 208 с. 

7. Стрельник Олена. Турбота як робота. Материнство у фокусі соціології. – Київ: Критика, 2017. – 288 с. 

 

 

ФОРМИ, МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА  

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Формою контролю з даного курсу, як для студентів стаціонару є залік. Студенти стаціонару здають залік після 

прослуховування даного предмету на 2 курсі, у кінці 4-го семестру. Оцінювання знань студента здійснюється за 

100-бальною шкалою, що включає у себе роботу студента під час семестру (аудиторна та самостійна робота) та 

написання 2-х тестів (проміжного та підсумкового) згідно запитань, які виносяться на залік.  

 

Самостійна  робота: 1) дослідження подружніх стосунків (чоловіка та дружини) за методикою А. Волкової 

«Рольові очікування та домагання у шлюбі», 2) дослідження батьківсько-дитячих стосунків за методикою 

Е.Г.Ейдеміллера «Аналіз сімейного виховання». Протокол дослідження повинен містити необхідні складові: 

інформацію про досліджуваних (вік, стать, стаж сімейного життя, кількість дітей у досліджуваних та їх вік, 

дату, мету дослідження, назву методики, хід роботи, обробку даних, інтерпретацію, висновки та рекомендації 

(при потребі). До протоколу слід додати первинний емпіричний матеріал.  

Контрольна робота: написання 1-го (проміжного) модуля  і 2 (підсумкового) модуля у формі тестів по темам 

лекційних занять.   

 

Конкретну кількість балів, яку студент може отримати за аудиторну, самостійну та контрольні роботи викладач 

повідомляє на першому занятті з даного курсу. При оформленні документів за залікову сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за даною системою. 

 

 



Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 
Оцінка в балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ПРЕДМЕТУ 

 „ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї” : 

 (для студентів-психологів 3 курсу стаціонару) 

1. Психологія сім'ї як наукова дисципліна. Предмет, об'єкт,  основні завдання. 

2. Напрями і підходи у вивченні психології сімейних стосунків. 

3. Місце психології сім'ї та шлюбу в системі сучасної наукової психології.  

4. Основні етапи процесу соціально-психологічного дослідження шлюбно-сімейних стосунків. 

5. Методи соціально-психологічних досліджень шлюбно-сімейних стосунків. 

6. Еволюція шлюбно-сімейних відносин в історії людського суспільства. 

7. Соціально-психологічна характеристика сучасної сім'ї. 

8. Порівняльна характеристика традиційних і альтернативних форм шлюбно-сімейних стосунків. 

9. Громадянський шлюб і свідомо бездітний шлюб як різновиди альтернативних форм організації 

шлюбно-сімейних стосунків. 

10. Відкритий шлюб, позашлюбний секс і інтимна дружба як різновиди альтернативних форм організації 

шлюбно-сімейних стосунків. 

11. Гомосексуальні пари, свінгерство і колективна сім'я. Соціально-психологічна характеристика. 

12.  Психологічні проблеми повторного шлюбу. Труднощі адаптації дорослих і дітей до  умов співжиття у 

новій сім'ї. 

13. Сутність поняття сім'я, основні функції сім'ї та їх характеристика. 

14.  Уявлення молоді про сім'ю і зміни, які відбуваються в ній та у суспільній свідомості.  

15. Сім'я як відкрита система. Аналіз взаємозв'язків сім'ї з іншими соціальними інститутами та системами. 

16. Структура сім'ї. Характеристика основних структурних компонентів сімейної системи. 

17. Соціально-психологічний аналіз ролей у шлюбно-сімейних стосунках. 

18. Порушення структури і функціонування сімейної системи. 

19. Типи сімейних систем і особливості їх функціонування за В.Сатір. 

20. Соціально-психологічна характеристика дисфункційної сім'ї: основні ознаки та причини виникнення. 

21. Сутність поняття шлюб. Походження шлюбу та його різновиди: від давніх часів до сьогодення. 

22. Динаміка шлюбно-сімейних відносин. 

23. Кризові періоди у розвитку шлюбно-сімейних стосунків. 

24. Соціально-психологічна характеристика стадій подружніх відносин. 

25. Періодизації життєвого циклу сім'ї. 

26. Етап передшлюбних стосунків. Моделі вибору супутника життя. 

27. Етап молодої сім'ї. Основні завдання і актуальні проблеми даного  періоду.  

28. Етап зрілої сім'ї. Основні завдання й актуальні проблеми даного періоду. 

29. Завершальний етап життєдіяльності сім'ї. Основні завдання й актуальні проблеми даного періоду.  

30. Сім'я як агент соціалізації. Особливості соціалізації дитини у сім'ї в сучасному світі.  

31. Виховний потенціал сім'ї: чинники впливу сім'ї на розвиток дитини, стилі сімейного виховання. 

32. Розвиток особистості дитини в дисфункційній сім'ї. 

33. Сімейні конфлікти: причини і шляхи розв'язання. 

34. Специфіка подружнього конфлікту. Основні підходи до аналізу причин міжособистісних конфліктів. 

35. Проблема психологічної сумісності подружжя. 

36. Концепції і форми розпаду сімейних відносин. 

37. Фази розпаду емоційних стосунків у шлюбу. 

38. Стадії розлучення та їх характеристика. 



39. Причини зростання і мотиви розлучень. 

40. Розлучення та його наслідки. 

41. Особистісні та соціальні чинники порушення шлюбно-сімейних стосунків. 

42. Стабільність інстиутуту сім'ї та її детермінанти. 

43. Психологічні умови збереження і гармонізації шлюбних відносин. 

44. Нормально функціонуюча сімейна система: основні ознаки і критерії психологічно здорової родини. 

45.  Діагностична робота сімейного психолога: методи діагностики і отримання інформації про сімейну 

ситуацію. 

46. Підготовка молоді до сімейного життя. Компоненти готовності до шлюбно-сімейних стосунків. 

47. Батьківство як соціально-психологічний феномен. Психологічні проблеми материнства. 

48. Порушення сімейного виховання: причини та наслідки. Шляхи попередження дефектів сімейного 

виховання. 

 

ДОДАТКИ 

1. Опитувальник “Рольові очікування і домагання у шлюбі” (РОД): визначення узгодженості сімейних 

цінностей і рольових настанов у подружній парі  

(А.Н. Волкова) 

 
Методика призначена для визначення узгодженості сімейних цінностей і рольових настановлень (очікувань і 
домагань) у подружній чи потенційно подружній парі. Дана методика дає змогу з’ясувати: 1) уявлення 
партнерів про значущість в сімейному житті сексуальних взаємин, особистісної спільності чоловіка і дружини, 
батьківських обов’язків, професійних інтересів кожного з подружжя, господарсько-побутового обслуговування, 
моральної та емоційної підтримки, зовнішньої привабливості партнерів. Ці показники, відображуючи основні 
функції сім’ї, складають шкалу сімейних цінностей (ШСЦ); 2) уявлення подружжя про бажаний розподіл 
сімейних ролей у процесі реалізації сімейних функцій. Ці уявлення поєднані шкалою рольових очікувань і 
домагань (ШРОД). 
 
Інструкція: 
Прочитайте, будь ласка, наведені нижче вислови про шлюб і сімейні взаємини та оцініть, якою мірою Ви згодні 
чи не згодні з їх змістом. Спробуйте висловити свою особисту, а не прийняту у Вашому середовищі 
спілкування думку.  
Варіанти відповіді: а) цілком згодний; б) загалом це правильно; в) це не зовсім так; г) це неправильно. 

 

Тестовий матеріал 

Вислови Варі-

анти 

відпов

ідей 
Для чоловіків Для жінок 

1. Самопочуття і настрій людини багато в чому залежать від 

статевого життя  
а б в г 

2. Щастя у шлюбі цілком залежить від сексуальної гармонії 

подружжя  
а б в г 

3. Сексуальні стосунки – головне у взаєминах чоловіка і жінки  а б в г 

4. Головне у шлюбі – щоб у чоловіка і жінки було багато 

спільних інтересів  
а б в г 

5. Чоловік (жінка) – це друг, який поділяє мої думки, 

інтереси, захоплення  
а б в г 

6. Чоловік (жінка) – це людина, з якою можна поговорити 

про справи  
а б в г 

7. Головна турбота жінки – 

щоб у сім’ї всі були 

нагодовані і доглянуті  

7. Головна турбота чоловіка – 

забезпечити матеріальний 

добробут і комфорт сім’ї 

а б в г 

8. Жінка багато втрачає у 

моїх очах, якщо вона погана 

господарка  

8. Чоловік повинен 

господарювати разом із 

дружиною  

а б в г 

9. Жінка може пишатися 

собою, якщо добре готує  

9. Чоловік повинен 

обслуговувати себе сам, а не 

чекати, поки дружина візьме 

на себе всі турботи про нього 

а б в г 

10. Я хотів би, щоб моя 

дружина любила дітей і 

була гарною матір’ю  

10. Чоловік повинен 

піклуватися про дітей не 

менше, ніж жінка  

а б в г 



11. Жінка, для якої важко 

бути матір’ю, – 

неповноцінна жінка  

11. Я б хотіла, аби мій чоловік 

любив дітей  а б в г 

12. Для мене головне в 

жінці – аби вона була 

хорошою матір’ю для моїх 

дітей  

12. Про чоловіка в мене 

складається думка на підставі 

того, чи гарний він батько для 

своїх дітей  

а б в г 

13. Мені подобаються 

ділові та енергійні жінки 

13. Мені подобаються ділові  

та енергійні чоловіки 
а б в г 

14. Я дуже ціную жінок, які 

серйозно захоплені своєю 

справою і знають її досконало 

14. Я люблю чоловіків, 

захоплених своєю справою  

 

а б в г 

15. Я захоплююся жінками, 

яких цінують і поважають 

на роботі за їхні знання  

15. Для мене дуже важливо,  

як оцінюють мого чоловіка  

на роботі  

а б в г 

16. Мене дуже тягне до людей, що можуть створити теплу 

атмосферу спілкування 
а б в г 

17. Для мене головне, щоб мене розуміли і приймали таким(-

ою), яким(-ою) я є 
а б в г 

18. Я дуже ціную в людях 

уміння вислухати сумніви і 

переживання іншої людини 

18. Мені важко ладити з 

людьми, яким немає діла до 

моїх сумнівів і переживань 

а б в г 

19. Мені подобаються 

яскраві, красиві жінки 

19. Мені подобаються 

чепурні, красиво зодягнуті 

чоловіки 

а б в г 

20. Я ціную жінок, що 

вміють красиво вдягатися  

20. Мені подобаються красиві, 

статні чоловіки 
а б в г 

21. Жінка повинна мати 

такий вигляд, щоб на неї із 

захопленням оглядалися 

перехожі 

21. Чоловік повинен мати 

такий вигляд, щоб на нього 

було приємно дивитися 
а б в г 

22. Я завжди знаю, що 

треба купити для нашої 

родини 

 

22. Головна турбота жінки – 

щоб у сім’ї всі були 

нагодовані і доглянуті 
а б в г 

23. Я люблю 

облаштовувати наш побут 

23. Я завжди знаю, що треба 

купити для нашої родини 
а б в г 

24. Я можу полагодити 

взуття, меблі, домашню 

техніку  

 

24. Я збираю корисні 

господарські поради: як 

чистити, прати, готувати їжу, 

солити і маринувати овочі 

тощо 

а б в г 

25. Чужі діти не бояться 

мене, ідуть до мене на руки 

25. Головну роль у вихованні 

дитини завжди відіграє мати 
а б в г 

26. Я люблю дітей і вмію з 

ними поводитись  

26. Я не боюся труднощів, 

пов’язаних із народженням 

дитини 

а б в г 

27 Я не залишив би своєї 

дитини дружині, якби ми 

вирішили розлучитися 

27. Я люблю дітей і із 

задоволенням приділяю їм 

свій час 

а б в г 

28. Я прагну посісти своє місце в житті а б в г 

29. Я хочу стати гарним фахівцем а б в г 

30. Я пишаюся, коли мені доручають важку чи відповідальну 

роботу 
а б в г 

31. Люди часто звертаються до мене по допомогу і за підтримкою а б в г 

32. Люди з мого оточення часто розповідають мені про свої 

біди і турботи 
а б в г 

33. Мені подобається втішати й опікувати людей, які 

страждають 
а б в г 

34. Мій настрій сильно залежить від того, як я виглядаю а б в г 

35. Я намагаюся носити той 

одяг, який мені пасує 

35. Я одягаю прикраси, 

користуюся косметикою, 
а б в г 



люблю красивий, 

оригінальний одяг 

36. Я прискіпливий щодо 

фасону сорочки, костюма, 

кольору краватки 

36. Я надаю великого 

значення своєму зовнішньому 

виглядові 

а б в г 

 

Ключ до тесту 

Відповіді оцінюються за такою схемою: а – 3 бали; б –  

2 бали; в – 1 бал; г – 0 балів. У протоколі консультант підсумовує бали за кожним показником ШСЦ. За двома 

першими показниками отримані результати будуть підсумковими. їх переносять в останню графу протоколу. 

Підсумкові бали інших показників обчислюють як напівсуму балів за підшкалами “Рольові очікування” і 

“Рольові домагання”. 

 

Шкала сімейних 

цінностей 

№ 

запитання 

Бали № 

запитання 

Бали 

Інтимно-сексуальна 

1    

2    

3    

Σ =    

Особистісна ідентифікація 

з партнером 

4    

5    

6    

Σ =    

 Очікування Домагання 

Господарсько-побутова 

7  22  

8  23  

9  24  

Σ =  Σ =  

 

Батьківсько-виховна 

10  25  

11  26  

12  27  

Σ =  Σ =  

 

Соціальна активність 

13  28  

14  29  

15  30  

Σ =  Σ =  

 

Емоційно-

психотерапевтична 

16  31  

17  32  

18  33  

Σ =  Σ =  

 

Зовнішня привабливість 

19  34  

20  35  

21  36  

Σ =  Σ =  

 

 

Інтерпретація шкал сімейних цінностей 

1. Шкала значущості сексуальних взаємин у подружньому житті. Високі оцінки (7–9 балів) означають, що 

партнер вважає сексуальну гармонію важливою умовою подружнього щастя, ставлення до “половинки” суттєво 

залежить від оцінювання її як сексуального партнера. Низькі оцінки (менше 3 балів) інтерпретуються як 

недооцінка сексуальних взаємин у шлюбі. 

2. Шкала, що відображає настановлення чоловіка (дружини) на особистісну ідентифікацію із шлюбним 

партнером. Високі оцінки передбачають очікування спільності інтересів, потреб, ціннісних орієнтацій, 

способів проведення дозвілля. Низькі оцінки (менше 3 балів) передбачають настановлення на особистісну 

автономність, свободу інтересів і нарізне проведення дозвілля. 

3. Шкала, що вимірює настановлення партнерів на реалізацію господарсько-побутових функцій сім’ї. Ця 

шкала, як і наступні, має дві підшкали. У підшкалі “рольові очікування” оцінки розглядаються як ступінь 

очікування від партнера активного вирішення побутових питань. Чим вищі оцінки за шкалою рольових 

очікувань, тим більше вимог схильний висувати чоловік (дружина) до участі партнера в організації побуту, тим 

більше значення мають господарсько-побутові вміння і навички партнера. Підшкала “рольові домагання” 



відображає настановлення на власну активну участь у домашньому господарюванні. Загальну оцінку за шкалою 

слід розглядати як оцінювання партнерами значущості побутової організації сім’ї.  

4. Шкала, що дає змогу судити про ставлення до батьківських обов’язків. Підшкала “рольові очікування” 

демонструє вираженість настановлення особистості на активну батьківську позицію шлюбного партнера. 

Підшкала “рольові домагання” відображає орієнтацію чоловіка (дружини) на виконання власних обов’язків, 

пов’язаних з вихованням дітей. Загальну оцінку шкали слід розглядати як показник значущості батьківських 

функцій. Чим вищі оцінки за шкалою, тим більше значення надає чоловік (дружина) ролі батька (матері), тим 

більше він (вона) визнає батьківство за основну цінність, що концентрує навколо себе життя сім’ї.  

5. Шкала, що відображає настановлення на значущість зовнішньої соціальної активності (професійної, 

суспільної) для стабільності шлюбно-сімейних взаємин. Підшкала “рольові очікування” вимірює ступінь 

орієнтації чоловіка (дружини) на те, що шлюбний партнер повинен мати серйозні професійні інтереси, грати 

активну суспільну роль. Підшкала “рольові домагання” ілюструє вираженість власних професійних потреб 

опитуваного. Загальну оцінку слід розглядати як показник значущості для чоловіка (дружини) позасімейних 

інтересів, що є основними цінностями в міжособовій взаємодії партнерів. 

6. Шкала, що відображає настановлення людини на значущість емоційно-психотерапевтичної функції шлюбу. 

Підшкала “рольові очікування” вимірює ступінь орієнтації чоловіка (дружини) на виконання ним (нею) ролі 

емоційного лідера сім’ї в таких питаннях, як корекція психологічного клімату, моральна і емоційна підтримка, 

створення “психотерапевтичної атмосфери”. Підшкала “рольові домагання” демонструє спрямованість на 

опанування ніші сімейного “психотерапевта”. Загальну оцінку шкали слід розглядати як показник значущості 

для людини взаємної моральної і емоційної підтримки членів родини, зорієнтованості на шлюб як середовище, 

що сприяє психологічній розрядці і стабілізації. 

7. Шкала, що відображає настановлення чоловіка (дружини) на значущість зовнішнього вигляду, його 

відповідність стандартам сучасної моди. Підшкали “рольові очікування” віддзеркалюють бажання людини 

мати зовнішньо привабливого партнера. Підшкала “рольові домагання” ілюструє настановлення на власну 

привабливість, прагнення модно і красиво одягатися. Загальна оцінка – показник зорієнтованості на сучасні 

взірці зовнішнього вигляду. Середня оцінка – чутливість до ознак зовнішнього благополуччя, соціальної думки. 

 

Обробка і аналіз результатів тесту здійснюється в три етапи.  

1. Аналіз індивідуальних показників шкали сімейних цінностей, рольових очікувань і домагань кожного з 

партнерів. Проводиться на основі підрахунку балів, у результаті чого маємо: 

 ієрархія сімейних цінностей кожного з пари. Чим більше балів він (вона) набирає за шкалою 

сімейних цінностей, тим більш значущою для нього (неї) є ця сфера життєдіяльності сім’ї;  

 рольові очікування і домагання кожного з партнерів за кожною сімейною функцією.  

2. Порівняльний аналіз уявлень про сімейні цінності і рольові настановлення партнерів. Щоб визначити ступінь 

узгодженості сімейних цінностей партнерів, потрібно скласти таблицю. Узгодженість характеризується 

різницею балів шкали сімейних цінностей чоловіка і шкали сімейних цінностей дружини. Чим менша різниця, 

тим більша узгодженість уявлень партнерів про найбільш значущі сфери життєдіяльності сім’ї. Різниця до 3 

балів не викликатиме проблемних взаємин; якщо ж вона перевищує 3 бали, то це свідчить про досить високу 

конфліктність подружньої взаємодії. 

Узгодженість сімейних цінностей партнерів (ШСЦчол. і ШСЦжін. – показники за шкалами сімейних 

цінностей чоловіка і жінки, відповідно; УСЦ – узгодженість сімейних цінностей партнерів) 

 

Сфери сімейних цінностей  ШСЦ чол.  СЦ жін.  УСЦ 

Інтимно-сексуальна    

Особистісна ідентифікація    

Господарсько-побутова    

Батьківсько-виховна    

Соціальна активність    

Емоційно-психотерапевтична    

Зовнішня привабливість    

3. Визначення ступеня рольової адекватності шлюбної (чи потенційно шлюбної) пари у 5 сферах міжособової 

взаємодії в сім’ї (показники 3–7 ШСЦ). Для цього потрібно скласти таблицю; у ній рольова адекватність 

чоловіка дорівнюватиме різниці балів оцінювання його рольових домагань і рольових очікувань; рольова 

адекватність дружини дорівнюватиме різниці балів, що характеризують її рольові домагання і рольові 

очікування. Чим менша різниця, тим більшою мірою рольова адекватність людини і, відповідно, 

зорієнтованості дружини (чоловіка) на особисте виконання визначеної функції відповідають настановленням 

чоловіка (дружини) на активну роль шлюбного партнера в сім’ї. 

 

Рольова адекватність пари  

Сфера сімейних  

цінностей 

Рольові 

наста-

новлення 

РАч Рольові 

наста-

новлення 

РАд 



Дд Оч Дд - Оч  Дч Од Дч - Од 

Господарсько-

побутова 

      

Батьківсько-виховна       

Соціальна активність       

Емоційно-

психотерапевтична 

      

Зовнішня 

привабливість 

      

   ΣРАч =   ΣРАд = 

 

РАч і РАд – рольова адекватність чоловіка і дружини, відповідно; 

Дч і Дд – оцінки рольових домагань чоловіка і дружини, відповідно; 

Оч і Од – оцінки рольових очікувань чоловіка і дружини, відповідно. 

Аналізуючи ступінь узгодженості сімейних цінностей чоловіка і дружини, слід акцентувати увагу партнерів на 

тих сімейних цінностях, які характеризуються найменшим збігом, оскільки неузгодженість є однією з причин 

рольової невідповідності в парі. Неузгодженість очікувань і домагань партнерів – конфліктогенний чинник, що 

дестабілізує міжособові взаємини в сім’ї.  

 

2. Тест-опитувальник батьківського ставлення до дітей (А.Я. Варга, В.В. Столін). 

Тест-опитувальник батьківського ставлення є психодіагностичним інструментом, орієнтованим на виявлення 

батьківського ставлення у осіб, які звертаються за психологічною допомогою щодо питань виховання дітей та 

спілкування з ними. Батьківське ставлення розуміється як система різноманітних почуттів щодо дитини, 

поведінкових стереотипів, які практикуються у спілкуванні з нею, особливостей сприймання і розуміння 

характеру та особистості дитини, її вчинків.  

На кожне твердження дайте відповідь «так» або «ні».  

1. Я завжди співчуваю своїй дитині. 

2. Я вважаю своїм обов’язком знати все, що думає моя дитина. 

3. Я поважаю свою дитину. 

4. Мені здається, що поведінка моєї дитини значно відхиляється від норми. 

5. Потрібно якомога довше тримати дитину осторонь від реальних життєвих проблем, якщо вони її 

травмують. 

6. Я відчуваю до дитини прихильність. 

7. Добрі батьки оберігають дитину від життєвих труднощів. 

8. Моя дитина часто неприємна мені. 

9. Я завжди намагаюсь допомогти своїй дитині. 

10. Бувають випадки, коли глумливе ставлення до дитини приносить їй велику користь. 

11. Я відчуваю досаду щодо своєї дитини. 

12. Моя дитина нічого не досягне у житті. 

13. Мені здається, що діти знущаються над моєю дитиною. 

14. Моя дитина часто здійснює такі вчинки, які окрім презирства нічого не варті. 

15. Для  свого віку моя дитина не зовсім зріла. 

16. Моя дитина поводиться спеціально, щоб досадити мені. 

17. Моя дитина вбирає у себе все погане, як губка. 

18. Мою дитину важко навчити гарних манер, при найбільшому старанні. 

19. Дитину потрібно тримати у суворих рамках, тоді з неї виросте порядна людина. 

20. Я люблю, коли друзі моєї дитини приходять до нас додому. 

21. Я схвалюю свою дитину. 

22. До моєї дитини липне все погане. 

23. Моя дитина не досягне успіхів у житті. 

24. Коли в компанії знайомих говорять про дітей мені трохи соромно, що моя дитина не така розумна 

і здібна, як хотілось би.. 

25. Я шкодую свою дитину. 



26. Коли я порівнюю свою дитину з її ровесниками, вони здаються мені дорослішими і у поведінці,  і 

у судженнях. 

27. Я із задоволенням  проводжу з дитиною свій вільний час. 

28. Мені шкода, що моя дитина росте і дорослішає. 

29. Я часто ловлю себе на ворожому ставленні до дитини. 

30. Я мрію про те, щоб моя дитина досягла всього того, що мені не вдалося у житті. 

31. Батьки повинні пристосовуватись до дитини. 

32. Я намагаюся виконати всі прохання моєї дитини. 

33. Приймаючи сімейні рішення слід враховувати думку дитини 

34. Головна причина капризів моєї дитини – егоїзм, впертість і лінь. 

35. У конфлікті з дитиною я часто можу визнати, що вона по-своєму права. 

36. Діти рано дізнаються, що батьки можуть помилятися. 

37. Я завжди зважаю на свою дитину. 

38. Я відчуваю приязнь до дитини. 

39. Я дуже цікавлюсь життям своєї дитини. 

40. Неможливо нормально відпочити, якщо проводиш час з дитиною. 

41. Найголовніше, щоб у дитини було спокійне і безхмарне дитинство. 

42. Іноді мені здається, що моя дитина – нездатна ні до чого доброго. 

43. Я поділяю захоплення своєї дитини. 

44. Моя дитина може вивести із себе будь-кого. 

45. Я поділяю гіркоту, смуток своєї дитини. 

46. Моя дитина часто дратує мене. 

47. Виховання дитини – це суцільне тріпання нервів. 

48. Сувора дисципліна у дитинстві – розвиває сильний характер. 

49. Я не довіряю своїй дитині. 

50. За суворе виховання діти дякують потім. 

51. Інколи мені здається, що я ненавиджу свою дитину. 

52. У моєї дитини більше недоліків, ніж позитивних якостей. 

53. Я поділяю інтереси своєї дитини. 

54. Моя дитина не спроможна що-небудь зробити самостійно, а якщо і зробить, то обов’язково не 

так. 

55. Моя дитина виросте непристосованою до життя. 

56. Моя дитина подобається мені такою, якою вона є. 

57. Я ретельно стежу за станом здоров’я своєї дитини. 

58. Не рідко я захоплююсь своєю дитиною. 

59. Дитина не повинна мати секретів від батьків. 

60. Я невисокої думки про здібності своєї дитини і не приховую цього від неї.  

61. Дуже бажано, щоб дитина товаришувала з тими дітьми, які подобаються її батькам. 

 

Ключ до опитувальника:  

За кожну відповідь «Так» досліджуваний отримує 1 бал, а  за відповідь «Ні» - 0 балів. Якщо перед номером 

запитання у ключі стоїть знак «-« (обернене твердження), то за відповідь «Ні» на це запитання нараховується 1 

бал, а за відповідь «Так» - 0 балів. 

1 «Прийняття- відкидання» -3, -4, -8,-10, -12,-14,-15,-16,-18, 20,-23,-24,-26, 27,-29,-34, 37, 38,-40,-42, 43,-44, 45,-

46,-47, -49,-51,-52, 53,-55, 56,-60. 

2. «Кооперація» - 6, 9, 21, 25, 31, 33, 39, 35, 36. 

3. «Симбіоз» - 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 

4. «Авторитарна гіперсоціалізація» - 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

5. «Маленький (-а) невдаха» - 9, 11, 13, 17, 22, 23, 54, 61. 



Високі бали свідчать про значну розвинутність вказаних вище видів батьківського ставлення, а низькі бали – 

про те, що вони порівняно слабко виражені.  

1 шкала відображає інтегральне емоційне ставлення до дитини. Високі бали за шкалою «Прийняття- 

відкидання» – від 24 до 33 – говорять про те, що у даного досліджуваного є виражене позитивне ставлення до 

дитини. Дорослий у даному випадку приймає дитину такою, якою вона є, поважає і визнає її індивідуальність, 

схвалює її інтереси, підтримує плани, проводить із нею достатньо багато часу і не шкодує про це.  

Низькі бали по цій шкалі – від 0 до 8 – свідчать про те, що дорослий відчуває до дитини в основному негативні 

емоції та почуття: роздратованість, злість, іноді ненависть. Такий дорослий вважає дитину невдахою, не вірить 

у її майбутнє, низько оцінює її здібності. Зрозуміло, що дорослий з такими схильностями  не може бути 

хорошим педагогом.  

 

Високі бали за шкалою «Кооперація» – 7-8 – є ознакою того, що дорослий виявляє справжній інтерес 

зацікавлень дитини, високо оцінює здібності дитини, заохочує самостійність та ініціативу дитини, прагне бути з 

нею на рівних.  

Низькі бали за даною шкалою – 1-2 – говорять про те, що дорослий щодо дитини поводить себе протилежним 

чином і не може претендувати на роль доброго педагога.   

 

Високі бали за шкалою «Симбіоз» – 6-7 – достатні для того, щоби зробити висновок про те, що даний дорослий 

не встановлює психологічну дистанцію між собою та дитиною, намагається завжди бути ближче до неї, 

задовольняти її потреби, обмежити від неприємностей. Тривога батька (-ків) підвищується, коли дитина 

починає автономізуватись волею обставин, так як по своїй волі батько не надає дитині самостійності ніколи.   

Низькі бали за цією ж шкалою – 1-2 – є ознакою того, що дорослий, навпаки, встановлює значну психологічну 

дистанцію між собою та дитиною, мало піклується про неї.  

 

Високі бали за шкалою «Авторитарна гіперсоціалізація» – 6-7 – говорять про те, що дорослий поводить себе 

занадто авторитарно щодо дитини, вимагаючи від неї негайної слухняності і створюючи для нього суворі 

дисциплінарні рамки. Дана шкала відображає форму і напрямок контролю за поведінкою дитини. Дорослий 

нав’язує дитині майже у всьому свою волю, не в змозі стати на її точку зору. За прояви свавілля дитину суворо 

карають. Батько пильно стежить за соціальними досягненнями дитини, її індивідуальними особливостями, 

звичками, думками, почуттями.  Такий дорослий далеко не зажди може бути корисним, як вихователь для своїх 

дітей.  

Низькі бали за цією ж шкалою – 1-2 – навпаки, свідчать про те, що контроль за діями дитини зі сторони 

дорослого майже відсутній. Це може бути не дуже добре для навчання і виховання дитини. Найкращим 

варіантом оцінки педагогічних здібностей дорослої людини за цією шкалою є середні оцінки від 3 до 5 балів. 

 

Високі бали за шкалою «Маленький (-а) невдаха» – 7-8 – є ознакою того, що дорослий вважає дитину 

маленькою невдахою і ставиться до неї, як до несвідомої істоти. При високих значеннях за цією шкалою в 

батьківському відношенні спостерігається прагнення інфантилізувати дитину, приписати їй особисту і 

соціальну неспроможність. Батьки бачать дитину молодшою в порівнянні з реальним віком. Інтереси, 

захоплення, думки та почуття дитини здаються дорослому несерйозними і він ігнорує їх. Батьки не довіряють 

своїй дитині, нарікають на його неуспішність і невмілість. Навряд чи такий дорослий може стати хорошим 

вчителем та вихователем для дитини.  

Низькі бали за цією ж шкалою – 1-2, навпаки, свідчать про те, що невдачі дитини дорослий вважає 

випадковими і вірить у неї. Такий дорослий, скоріше за все, стане непоганим вчителем і вихователем. 

 

Пояснення щодо обробки даних методики РОД (рольові очікування та домагання) Волкової А.Н. 

 На ст.19 цієї методички представлена таблиця зі шкалами сімейних цінностей, куди Ви, як 

студенти, маєте проставити отримані бали. Вам потрібно додати до неї ще одну колонку  (в кінці, 

справа)під назвою «Загальний показник, бали».  Сюди треба проставити підсумкові бали за всіма 

шкалами сімейних цінностей. За першими двома шкалами (інтимно-сексуальна та особистісна 

ідентифікація) ці результати будуть підсумковими і їх Ви переносите у останню колонку 

«Загальний показник, бали».  Підсумкові бали інших шкал (починаючи з господарсько-побутової і 

далі до кінця) вираховуються як півсума балів за підшкалами «очікування» і «домагання» (тобто 

треба поділити отриману суму на 2). 

 У таблиці узгодженості сімейних цінностей партнерів (ст.20 методички) різниця балів показників 

шкал сімейних цінностей чоловіка та дружини береться по модулю тобто без врахування знаку і 

заноситься у колонку під назвою УСЦ. 



 У таблиці рольової адекватності пари (ст.20-21 методички) так само різниця балів між 

домаганнями та очікуваннями шлюбних партнерів (у колонках Рач та Рад) береться по модулю. 


