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Силабус курсу «Тренінг батьківської ефективності» 
2020/2021 навчального року 

 

Адреса викладання курсу: м.Львів, вул. Коперніка,3  

Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна: філософський факультет, кафедра 

психології 

Галуз знань, шифр та назва спеціальності: 05-Соціальні та поведінкові науки, 053 – 

Психологія 

Викладач курсу: Стельмащук Христина Романівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології.  

 

Контактна інформація викладача: https://filos.lnu.edu.ua/employee/stelmaschuk-hrystyna-

romanivna 

 

Консультації по курсу відбуваються: в день проведення практичних занять та згідно з 

розкладом консультацій  

 

Сторінка курсу 

 

Інформація про курс:  Дисципліна «Тренінг батьківської ефективності» є дисципліною 

вільного вибору студента спеціальності «Психологія», яка викладається в ІІ семестрі 1 року 

магістратури в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

 

Коротка анотація курсу:  

 

Метою курсу є розкрити соціально-історичну та етнокультурну зумовленість ставлення в сімї 

до дітей; ознайомити студентів з феноменом «батьківство», методами діагностики та корекції 

батьківсько-дитячих стосунків, структурою та принципами проведення тренінгу ефективної 

взаємодії батьків з дітьми, особливостями і специфікою психологічної допомоги різного типу 

сім’ям.  

Основні завдання курсу: 

1) Висвітлити структурно-функціональні особливості сім’ї як соціальної системи, моделі і 

типи взаємодії в сім’ї, виховний вплив стосунків батьків і дітей.  

2) Висвітлити структуру та властивості батьківської позиції, розкрити соціально-

психологічні чинники формування батьківства, ознайомити з напрямками просвітницької 

та психокорекційної роботи з батьками в рамках теоретичних концепцій, привити 

студентам навики конструктивного спілкування та оптимального вирішення конфліктних 

ситуацій сім’ї, відпрацьовувати і закріплювати ефективні моделі поведінки у сімейному 

мікро-середовищі. 

3) Дати знання про специфіку і особливості роботи з різного типу сім’ями. 

 

 

Література для вивчення дисципліни:  

Основна література: 
1. Бех І.Д. Виховання особистості. Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. 

– К. : Либідь, 2003. – 344 с.  

2. Винникот Д. В. Разговор с родителями / Д. В. Винникот. - М. : Независимая фирма "Класс, 2007. - 

112 с. 

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



  

 2 

4. Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю.Б.Гиппенрейтер. – М.: АСТ, Астрель, 2011. 

– 240 с.  

5. Гиппенрейтер, Ю. Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: АСТ, 

Астрель, 2012. – 256 с.  

6. Гордон, Томас Виховання без невдач / Томас Гордон. – Львів: Свічадо, 2011. – 336 с.  

7. Радчук Г.К., Тіунова О.В. Сімейне виховання. Освітній тренінг для батьків : навчально-

методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 120 с.  

8. Теслюк П.Ю. Робота практичного психолога з батьками – К.: Шкільний світ, 2014 – 112 с. 

9. Хусаинова Н.  Ю. Влияние отца на формирование ‖Я―—концепции ребенка /Н. Ю. Хусаинова // 

Психотерапія. — 2006. — № 5. — С. 4–6. 

10. Черников А. В. Тренинг по семейной диагностике / А. В. Черников // Практична психол. та соц. 

робота. — 2006. - № 8. — С. 1–12. 

Додаткова література:  

 
11. Авдеева Н.  Н. Особенности материнского отношения и привязанность ребенка к матери / Н. Н. 

Авдеева // Психологическая наука и образование. — 2006. — № 2. — С. 82–92. 

12. Архиреева Т. В. Психология родительства и детско-родительских отношений : учеб-метод. 

пособие / Т. В. Архиреева. – Великий Новгород : НовГУ, 2006. - 16 с. 

13. Бріш К. Г. Розлади прив’язаності : від теорії до терапії : посібник / К. Г. Бріш. - Львів, 2012. - 314 

с. 

14. Витакер К. Танцы с семьей. Семейная терапия : символический подход, основанный на 

личностном опыте / К. Витакер, В. Бамберри. – М. : независимая фирма "Класс", 2001. – 178 с. 

15. Говорун Т. В., Шарган О. М. Батькам про статеве виховання дітей / Говорун Т. В., Шарган О. М. - 

К. : Рад. шк., 1990. - 160 с. 

16. Дем'янюк Т. Д., Ситник Г. І. Організація роботи з батьками / Дем'янюк Т. Д., Ситник Г. І. - Рівне, 

1997. - 78 с. 

17. Іванов Д. І. Психологічний аналіз системи дитячо-батьківських стосунків у парадигмі глибинної 

психології : Автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Д. І. Іванов // Південноукраїнський 

державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 21 с. 

18. Патяева Е. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя / Е. Патяева. – М. : Смысл; 

Генезис, 2012. – 623 с. 

19. Прийменко В. Дефекти сімейного виховання / В. Прийменко // Психолог. - № 34 (вересень), 2005. 

- С. 29-32. 

20. Седих К. Психологія сімї : навч. посіб. / К. Седих. - 2-ге вид. - К. : ВЦ «Академія», 2017. – 192 с. - 

(Серія «Альма-матер»). 

21. Силяева Е. Г. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. Г. Силяева. – М. : Издательский центр «Академия», 

2011. – 192 с. 

22. Столярчук О. А. Психологія сучасної сім’ї : навч. посіб. / О. А. Столярчук. – Кременчук : ПП 

Щербатих О. В., 2015. – 136 с. 

23. Яремчук М.  В. Особенности привязанности в детско-родительских отношениях и отношениях 

любви у старших подростков / М. В. Яремчук // Психол. наука и образ. — 2005. — № 3. — С. 86–

94. 

Тривалість курсу: 90 год. 
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Обсяг курсу: 24 годин аудиторних занять (12 – лекційні заняття та 12 – практичні заняття) та 66 

годин самостійної роботи 

 

Внаслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти буде знати: 

 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

2. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

3. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 

4.  Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки та/або практики.  

5. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне 

дослідження з елементами наукової новизни та/або практичної значущості.  

6. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів та технік.  

7. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для 

різних категорій населення у сфері психології.  

8. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями.  

9. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги 

клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

Ключові слова: тренінг батьківської ефективності, феномен батьківства, батьківська позиція, 

типи батьківської любові, стилі сімейного виховання,  сімейні стосунки, виховні можливості 

сім’ї, принципи тренінгу ефективного батьківства  

 

Формат курсу: очний/заочний 

 

Теми: Схема курсу ―Тренінг батьківської ефективності» 

 

Т
и

ж
д

. 

Тема Форма 

діяльності  

Література Завдання Термін  

виконання 

1 Тема 1. Психологічна характеристика 

дитячо-батьківських стосунків 

Актуальні проблеми в психології 

батьківсько-дитячих стосунків. Поняття 

дитячо-батьківських стосунків. Соціально-

історична та етнокультурна зумовленість 

ставлення в сім’ї до дітей.  Відношення до 

дітей в архаїчних культурах. Зміна 

відношення до дітей у європейських 

культурах. Культурно-історичні особливості 

сімейних стосунків в Україні. Положення 

дітей і відношення до них у сучасному світі. 

Природні виховні можливості і виховні 

обов’язки сім’ї. Правила ефективного 

Лекційне 1,2,6,7,12,22 Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

1 

навчальний 

тиждень 
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сімейного виховання. Методи виховного 

впливу на дитину в сім’ї. 

2 Практичне заняття до теми 1.  

1.Психолого-педагогічні проблеми сучасної 

сім’ї. Проблеми психології батьківсько-

дитячих стосунків. 

2. Усвідомлення різниці між світом дитини і 

дорослого, що виражається в особливостях 

сприймання, емоційних переживаннях, 

мотивації поведінки.  

3.Культурно-історичні аспекти взаємодії 

батьків і дітей. Аналіз кейсів, обговорення  

Практичне 1,2,6,7,12,22 Підготовка до 

практичного 

заняття, розбір 

кейсів для 

обговорення 

1 

навчальний 

тиждень 

3 Тема 2. Теоретичний аналіз феномену 

батьківства. 

Батьківство як соціокультурний і 

психологічний феномен 

Системний підхід до розуміння 

психологічної сутності та формування 

батьківства. Зміст поняття «батьківство» та 

«батьківська позиція».  

Визначальні фактори формування 

батьківства (рівень суспільних впливів, 

вплив батьківської родини, вплив власної 

родини, індивідуальний рівень). Стадії 

становлення батьківства.  

Лекційне 2,3,9,11,20-22 Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

2 

навчальний 

тиждень 

4 Практичне заняття до теми 2 

1. Психологічна сутність уявлень про 

материнство та батьківство. Психологічна 

готовність до материнства та батьківства. 

Зовнішні (соціальні) фактори формування 

батьківства .  

2. «Мова прийняття» і « мова не прийняття». 

Знайомство з поняттями «прийняття, не 

прийняття» дитини та їх обговорення. 

Особливості приймаючої та не приймаючої 

поведінки батьків.  

3. Практичні вправи. Складання анкети «Чи 

знаєте Ви своїх дітей». 

Складання «Програми вивчення сім’ї», 

«Сімейний подіум». 

Практичне 2,3,9,11,20-22 Підготовка до 

практичного 

заняття та 

складання 

програми 

вивчення сім’ї  

2 

навчальний 

тиждень 

5 Тема 2. (продовження) Теоретичний аналіз 

феномену батьківства. 

Батьківська позиція в період очікування 

дитини та на визначальних вікових етапах 

розвитку дитини. Типи батьківських позицій. 

Основні типи неправильних батьківських 

позицій: відкидаюча, що ухиляється, 

надмірно вимоглива, що надмірно оберігає 

(М. Земська). 

Батьківське ставлення та його компоненти. 

Типи батьківського ставлення. 

Лекційне 2,3,9,11,20-22 Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

3 

навчальний 

тиждень 

6 Практичне заняття до теми 2 

(продовження) 

1.Компоненти батьківства (сімейні цінності, 

батьківські настанови та очікування, 

батьківські почуття, батьківські позиції та 

батьківська відповідальність, батьківське 

ставлення, стилі сімейного виховання).  

2.Аналіз батьківських позицій. 3. «Тип сім’ї» 

Практичне 2,3,9,11,20-22 Підготовка до 

практичного 

заняття, розбір 

кейсів щодо 

батьківських 

позицій 

3 

навчальний 

тиждень 
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(тест для батьків), визначення типу сім’ї . 

Психогімнастичні вправи. 

7 Тема 3. Чинники впливу сім’ї на 

становлення особистості дитини. 

Вплив сім’ї на формування «Я-концепції» 

дитини. Особистісна зрілість батьків як 

чинник сімейного виховання. Спілкування 

батьків і дітей як детермінанта розвитку 

особистості дитини. Стилі спілкування 

батьків з дитиною (за В. М. Целуйко). 

Проблема ефективного слухання дитини. Ти- 

висловлювання і Я-висловлювання в 

спілкуванні з дитиною. 

Лекційне 4,6,9, 18,19 Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

4 

навчальний 

тиждень 

8 Практичне заняття до теми 3. 

Характеристика чинників впливу сім’ї на 

становлення особистості дитини. Прийоми 

ефективної комунікації батьків з дітьми. 

Визначення способів вирішення конфліктів 

між батьками та дітьми. Практичні вправи, 

обговорення в групі варіантів подолання 

конфліктних ситуацій у сім’ї. 

Практичне 4,6,9, 18,19 Підготовка до 

практичного 

заняття, розбір 

кейсів щодо 

конфліктних 

ситуацій в сім’ї 

4 

навчальний 

тиждень 

9 Тема 3. (продовження) Чинники впливу 

сім’ї на становлення особистості дитини.  

Стилі сімейного виховання. Типові помилки 

сімейного виховання. Стереотипи взаємодії в 

сім’ї. 

Психологічний клімат сім’ї. Залежність 

сімейного клімату від порядку народження, 

статі і віку дітей. Збіг життєвих подій і їх 

вплив на функціонування сім’ї і становлення 

особистості дитини.  

Лекційне 4,6,9, 18,19 Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

5 

навчальний 

тиждень 

10 Практичне заняття до теми 3. 

1.Соціально-психологічні особливості 

батьківського виховання: позитивний та 

негативний вплив 

Можливості реалізації виховного потенціалу 

сучасної сім’ї. Вплив стилю виховання на 

становлення особистості дитини. Типології 

стилів сімейного виховання (Е. Арутюнянц, 

Е. Шеффер, А. Рое, М. Сігелмен, А. Я. Варга, 

Е. Г. Ейдеміллер, А. Є. Лічко, В. І. Гарбузов). 

2.Обговорення домашнього завдання, 

спрямованого на аналіз взаємодії батьків з 

дітьми під час виконання спільного 

завдання. 3.Аналіз та інтерпретація малюнків 

дітей на тему: «Моя сім’я», «Мої батьки у 

вигляді тварин або казкових героїв». 

Дискусія. 

4. Розробити тематику засідань психолого-

педагогічних занять для батьків (діти різного 

віку). 

Практичне 4,6,9, 18,19 Завдання, 

спрямоване на 

аналіз взаємодії 

батьків з дітьми 

під час 

виконання 

спільного 

завдання. 

Підготовка до 

практичного 

заняття 

5 

навчальний 

тиждень 

11 Тема 4. Основні моделі дитячо-

батьківських стосунків 

Психоаналітичний та Адлерівський підхід у 

роботі з батьками. (З Фройд, Е. Еріксон, Е. 

Фромм, Ф. Дольто, Д. В. Віннікотт, К. 

Бютнер, Е. Берн).  

Біхевіористичний підхід та модель 

трансактного аналізу у роботі з батьками.  

Лекційне  2,3,6,12,14,17, 

21 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

6 

навчальний 

тиждень 
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Навчально-теоретична модель  Б.Ф. 

Скіннера та Я. Хямяляйне. Біхевіористична 

модель сімейного виховання (Дж. Уотсон, Б. 

Скіннер, Р. Сірс, А. Бандура). Ідеї М. 

Джеймса та Д. Джонгварда щодо втілення 

теорії Е.Берна у роботі з батьками. 

12 Практичне заняття до теми 4. 

1. Аналіз психоаналітичного та 

Адлерівського підходів у роботі з батьками. 

Аналіз методів виховання. Обговорення 

сімейних заповідей, сімейних стереотипів. 

Знайомство з особливостями впливу та 

сприймання дітьми заохочень і покарань. 

Практичне 2,3,6,12,14,17, 21 Підготовка до 

практичного 

заняття та аналіз 

методів 

виховання 

відповідно 

розглянутих на 

лекції підходів 

6 

навчальний 

тиждень 

13 Тема 4 (продовження) Основні моделі 

дитячо-батьківських стосунків 

Модель групового психологічного 

консультування та модель чуттєвої 

комунікації як відображення ідей 

гуманістичної психології.  

Гуманістична модель сімейного виховання 

(А. Адлер, Р. Дрейкурс, Д. Нельсен, Л. Лотт, 

Х. С. Гленн, Т. Гордон, К. Роджерс, Дж. 

Байярд, Ю. Б. Гіппенрейтер, Х. Джайнотт, В. 

Горянина, В. Сатир).  

Моделі батьківсько-дитячих стосунків у 

«народній психології розвитку» (Folk 

developmental psychology), «усвідомлене 

батьківство», педагогіка Б. П. Нікітіна.  

Лекційне 2,3,6,12,14,17, 21 Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

7 

навчальний 

тиждень 

14 Практичне заняття до теми 4. 

1. Теорії Х. Джайнотта і Т. Гордона щодо 

виховання батьків.  

2. Аналіз сімейного виховання в 

гуманістичній моделі 

3. Аналіз кейсів сімейного виховання 

відповідно до основних моделей дитячо-

батьківських стосунків 

Практичне 2,3,6,12,14,17, 21 Підготовка до 

практичного 

заняття та аналіз 

методів 

виховання 

відповідно 

розглянутих на 

лекції підходів 

7 

навчальний 

тиждень 

15 Тема 5. Соціальні детермінанти розвитку 

та прояву батьківської любові.  

Материнська і батьківська любов, їх 

специфіка, особливості виховного впливу на 

дитину. Психологічні особливості любові 

матері та батька. Поняття прийняття, 

прихильність і любов в контексті дитячо-

батьківських стосунків. Причини порушення 

батьківської любові. 

Лекційне 6,7, 11,13,23 Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

8 

навчальний 

тиждень 

16 Практичне заняття до теми 5. 

1.Аналіз моделей батьківської любові на 

різних соціокультурних етапах розвитку 

суспільства (інфантицидний стиль, 

лишаючий стиль, амбівалентний стиль, 

нав’язливий стиль, соціалізуючий та 

допомагаючий стилі).  

2. Типологія батьківської любові за А. С. 

Співаковською. 

Практичне 6,7, 11,13, 23 Підготовка до 

практичного 

заняття та аналіз 

моделей 

батьківської 

любові 

8 

навчальний 

тиждень 

17 Тема 6. Проблеми дитячо-батьківських 

стосунків та благополуччя дитини в сім’ї.  

Характеристика неадекватного батьківського 

Лекційне 3,13,19,22 Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

9 

навчальний 

тиждень 
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ставлення: потураюча гіперпротекція, 

домінуюча гіпопротекція, підвищена 

моральна відповідальність, емоційне 

відторгнення, жорстоке ставлення тощо.  

Жорстоке поводження з дитиною. 

Психологічні бар’єри, що заважають 

сімейному вихованню (за В. А. Кан-

Каліком). 

18 Практичне заняття до теми 6.  

Причини неадекватного ставлення батьків до 

дитини (психолого-педагогічна 

некомпетентність батьків, некритично 

засвоєні стереотипи виховання, особистісні 

особливості батьків, особливості взаємин 

подружжя. 

Практичне  3,13,19,22 Підготовка до 

практичного 

заняття та аналіз 

проблем дитячо-

батьківських 

стосунків 

9 

навчальний 

тиждень 

19 Тема 7. Сиблінгова позиція як фактор 

розвитку особистості дитини у сім’ї. 

Проблеми відносин батьків з різними за 

віком дітьми: причини, можливості 

усунення. Хлопчик і дівчина в сім’ї. 

Психологічні особливості батьківсько-

дитячих стосунків у сім’ї з однією дитиною. 

Суперництво дітей у сім’ї. Психологічні 

особливості близнюкової позиції. Вплив 

батьків на конкурентні стосунки в родині. 

Лекційне 5,7,14,18 Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

10 

навчальний 

тиждень 

20 Практичне заняття до теми 7 

Порядок народження, стать і різниця у віці 

між дітьми в сім'ї. Розрізнення у сприйнятті 

батьками першої, другої, третьої і єдиної 

дитини. Психологічні особливості єдиної, 

молодшої, середньої та старшої дитини в 

сім’ї. Особливості психологічної позиції 

«молодших» та «старших» дітей у сім’ї. 

Практичне 5,7,14,18 Підготовка до 

практичного 

заняття та аналіз 

кейсів  

10 

навчальний 

тиждень 

21 Тема 8. Психодіагностика та корекція 

дитячобатьківських стосунків. 

Сучасні підходи до діагностики дитячо-

батьківських взаємин. Діагностика 

батьківсько-дитячих стосунків та стилю 

виховання (Тест батьківського відношення 

А. Я. Варги та В. В. Століна, оптитувальник 

«Аналіз сімейного виховання» Е. Г. 

Ейдеміллера та інші). Діагностика 

батьківсько-дитячих стосунків з позиції 

дитини (модифікація опитувальника «Аналіз 

сімейного виховання» «Батьків оцінюють 

діти» та інші). Особливості запитів та види 

психологічної допомоги з проблем дитячо-

батьківських стосунків. 

Лекційне  2,7,8,10,16 Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

11 

навчальний 

тиждень 

22 Практичне заняття до теми 8. 

Напрямки, задачі та методи корекційної 

роботи в області дитячо-батьківських 

стосунків. Методи, техніки і процедури 

індивідуальної роботи з батьками та дітьми. 

Метод сімейного консультування. Методи 

системної терапії (циркулярне інтерв’ю, 

сімейна скульптура, рефлексуюча команда 

тощо). Групові методи психокорекції з 

проблемами дитячо-батьківських стосунків. 

Груповий психологічний тренінг. 

Практичне 2,7,8,10,16 Підготовка 

психологічного 

інструментарію 

щодо 

діагностики 

дитячо-

батьківських 

стосунків 

11 

навчальний 

тиждень 
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Особливості груп тренінгу батьківської 

ефективності (Т. Гордон). 

23 Тема 9. Значення та принципи тренінгу 

ефективного батьківства. 

Мета і завдання тренінгу. Основні принципи 

тренінгової програми. Блоки тренінгової 

програми та їх тривалість. Короткий огляд 

змісту програми тренінгу. Прикладні аспекти 

психологічної роботи з різного типу сім’ями 

(аналіз психодіагностичних програм та 

тренінгів). Методика їх застосування в 

практичній роботі роботі психолога. 

Принципи та структура тренінгу ефективної 

взаємодії батьків та дітей. 

Лекційне  2,7,8,10,16 Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

12 

навчальний 

тиждень 

24 Практичне заняття до теми 9 
1. Заліковий контроль 

2. Анкетування. Обмін враженнями, 

думками щодо проведеного курсу. 

Залікове  Підсумковий 

контроль 

12 

навчальний 

тиждень 

 

 

Форма підсумкового контролю: залік в кінці семестру 

 

Пререквізити: Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з загальної, соціальної, 

вікової, педагогічної психології достатніх для сприйняття категоріального апарату курсу 

«Тренінг батьківської ефективності».  

 

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу. 
Програмою курсу передбачено проведення як лекційних, так і практичних занять, які 

проводяться у вигляді презентацій теоретичного наповнення курсу та індивідуальних завдань, 

групових вправах, дискусіях, (програмою курсу передбачено проведення заняття з 

використанням інтерактивних технік (робота в парах, групах, аналіз кейсів).  

 

Необхідне обладнання: Вивчення курсу не потребує спеціального програмного забезпечення. 

 

Критерії оцінювання. Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

 

 практичні заняття /виконання самостійних завдань/ підготовка групових проектів: 80% 

семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 80,  

 заліковий контроль: 20%, максимальна кількість балів – 20 

На останньому занятті проводиться підсумкова залікова контрольна. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 балів. 

 

 

Питання до заліку  

1. Актуальні проблеми в психології батьківсько-дитячих стосунків. 

2. Культурно-історичні особливості сімейних стосунків в Україні 

3. Батьківство як соціокультурний і психологічний феномен 

4. Системний підхід до розуміння психологічної сутності та формування батьківства. 
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5. Визначальні фактори формування батьківства (рівень суспільних впливів, вплив 

батьківської родини, вплив власної родини, індивідуальний рівень).  

6. Стадії становлення батьківства.  

7. Батьківська позиція в період очікування дитини та на визначальних вікових етапах 

розвитку дитини. Типи батьківських позицій. Основні типи неправильних батьківських 

позицій 

8. Особистісна зрілість батьків як чинник сімейного виховання. 

9. Стилі сімейного виховання.  

10. Типові помилки сімейного виховання.  

11. Стереотипи взаємодії в сім’ї. 

12. Основні моделі дитячо-батьківських стосунків 

13. Материнська і батьківська любов, їх специфіка, особливості виховного впливу на дитину.  

14. Поняття прийняття, прихильність і любов в контексті дитячо-батьківських стосунків.  

15. Причини порушення батьківської любові. 

16. Характеристика неадекватного батьківського ставлення 

17. Психологічні бар’єри, що заважають сімейному вихованню  

18. Проблеми відносин батьків з різними за віком дітьми: причини, можливості усунення.  

19. Вплив батьків на конкурентні стосунки в родині. 

20. Сучасні підходи до діагностики дитячо-батьківських взаємин.  

21. Діагностика батьківсько-дитячих стосунків та стилю виховання 

22. Особливості запитів та види психологічної допомоги з проблем дитячо-батьківських 

стосунків. 

23. Напрямки, задачі та методи корекційної роботи в області дитячо-батьківських стосунків.  

24. Методи, техніки і процедури індивідуальної роботи з батьками та дітьми. 

25. Мета і завдання тренінгу.  

26. Основні принципи тренінгової програми.  

27. Блоки тренінгової програми та їх тривалість.  

28. Короткий огляд змісту програми тренінгу.  

29. Прикладні аспекти психологічної роботи з різного типу сім’ями 


