
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: Б0530703 
2. Назва: Психологія сім′ї  

3. Тип:  обов’язкова 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шпак С.Г., кандидат 

психологічних  наук, доцент.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент має бути здатним: 

–  визначати функції, види, мету і основні категорії та методи психології сім′ї,  

–  характеризувати поняття сімейних ролей, меж, криз 

– планувати та проводити психологічну та навчально-виховну  роботу з сім′ями різного віку 

у відповідності з віковими та індивідуальними особливостями їх членів; 

–  володіти навичками проведення психологічного обстеження та консультування сімей; 

–  підбирати інтерактивні ігри, різноманітні тренінгові вправи, проводити бесіди. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота,   практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: загальна психологія; 

вікова психологія, психологія конфлікту. 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
психодіагностика, корекційна психологія, основи психотерапії. 

12. Зміст курсу:  

Сім’я як соціально-психологічний феномен. Етапи історичного розвитку сім’ї та шлюбу. 

Психологія сім’ї як система. Особливості типології сімей. Сім’я як виховний інститут. 

Анатомія та психологія сімейних конфліктів. Психологічна діагностика та корекція сімейних 

стосунків. Особливості виховання дітей із розлучених сімей. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Андреева Т. Семейная психология: Учебное пособие / Т. Андреева. – Спб.: Речь, 2004. – 244 с. 

2. Белоусова З.И. Осторожно: семейный конфликт / З.И. Белоусова, В.В. Коваль. – Запорожье. – 

1993. – 114 с. 

3. Бондарчук О.І. Психологія сім′ї: Курс лекцій / О.І. Бондарчук. – К., – 244 с. 

4. Михайлова Н.Ф. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации. 

Учебное пособие / Н.Ф. Михайлова, Н.О. Зиновьева – СПб.: Речь, 2005. – 112 с. 

14. Запланована навчальна діяльність та методи навчання: лекцій 16 год, практичних                 

16 год.,   самостійна робота 60 год.,   разом 90 год. 

 Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор. 

Розробник опису дисципліни: Шпак С. Г., кандидат психологічних наук, доцент. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: Б0530703 
2. Title: Psychology Family; 

3. Type: free choice; 

4. Levelofhighereducation: I (bachelor); 

5. Yearofstudy, whenthedisciplineisoffered: 4; 

6.Semester whenstudyingdiscipline: 8; 

7.Number ofestablished ECTS credits: 3; 

8. Name, initialsofthelecturer / lecturers, scientificdegree, position: Shpak S.H., candidate of 

psychologycal sciences, аssociate professor. 

9. Learningoutcomes: afterstudyingthediscipline, thestudentmustbeableto: 

- determine the functions, types, goals and main categories and methods of family psychology 

- characterize the concept of family roles, boundaries, crises 

- plan and conduct psychological and educational work with families of different ages in accordance 

with the age and individual characteristics of their members; 

- Have the skills to conduct psychological examination and counseling for families; 

- choose interactive games, various training exercises, conduct conversations. 

10. Formsoforganizationofclasses: training, independent work, practical training, control 

measures; 

11. • Disciplinesprecedingthestudyofthespecifieddiscipline: general psychology; age psychology, 

psychology of conflict. 
      •Disciplinesstudiedinconjunctionwiththespecifieddiscipline (ifnecessary): psychodiagnosis, 

correction psychology, basics of psychotherapy. 

12.Contents ofthecourse: Family as a social and psychological phenomenon. Stages of historical 

family and marriage development. Family psychology as a system. Features of the typology of 

families. Family as an educational institution. Anatomy and psychology of family conflicts. 

Psychological diagnosis and correction of family relationships. Features of raising children from 

divorced families. 
13. Recommendededitions: 
 

1. Andreeva T. Family psychology: A textbook / T. Andreeva. - St. Petersburg: Speech, 2004. - 244 

p. 2. Belousova ZI Caution: family conflict / Z.I. Belousova, V.V. Blacksmith. - Zaporozhye. - 

1993. - 114 p. 3. Bondarchuk OI Family Psychology: Lecture Course / OI Bondarchuk. - K., - 244 

p. 4. Mikhailova NF Psychology and psychotherapy of violence. Child in crisis. Textbook / NF. 

Mikhailova, NO Zinoviev - St. Petersburg: Speech, 2005. - 112 p.  
 
14. Planned learning activities and teaching methods:  
Lectures 16 hours, seminars 14 hours, independent work 60 hours, total 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual assignments, implementation 

of business and role-playing games, case-methods, individual and group research tasks, use of 

multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria:  
The evaluation is carried out a 100-point scale. 

Final control: exam at the end of 8 semester. 

Current Control (100 points): testing, Surveys 

16. Language ofteaching: ukrainian. 

 

Head of Department Oleksin Y.P., doctor of pedagogical sciences, рrofessor. 

Developer of the discipline description: Shpak Svitlana Grigorivna, candidate of psychology, 

fssociate professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


