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ВИТЯГИ З ОКХ 
 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійно-педагогічній діяльності, 

що передбачають застосування теоретичних положень і 

методів педагогіки, психології та окремих методик навчання 

у початковій школі.  

Загальні 

компетентнос

ті 

 

ЗК-1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати 

сучасними знаннями, зокрема, інноваційними методичними 

підходами, сучасними системами, методиками, технологіями 

навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи;  

чинним нормативним забезпеченням початкової освіти  

ЗК-2. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу, систематизації й узагальнення 

інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел 

та формулювання логічних висновків. 

ЗК-3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми, зокрема, в процесі 

професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення, працювати автономно. 

ЗК-4. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною 

мовою на офіційно-діловому рівні; володіти навичками 

нормативного літературного мовлення (його усною та 

писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до 

розуміння чужих і продукування власних програм 

комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, 

ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими 

мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами 

стилів мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та 

вреґулювання конфліктів.  

ЗК-5. Громадянська компетентність. Здатність 

реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою 

розвитку демократичного суспільства; використовувати 

способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають 

чинному законодавству України. 

ЗК-6. Етична. Здатність діяти на основі принципів і норм 

етики, правил культури поведінки у стосунках із дорослими й 

дітьми на основі загальнолюдських та національних 

цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів 

педагогічної етики (професійної етики вчителя початкової 

школи). 

ЗК-7. Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, 

пов’язані із соціальною структурою та національною 

специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей; 

надання рівних можливостей учням різних національностей, 
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толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини та 

індивідуальних особливостей. 

ЗК-8. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  

міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно 

взаємодіяти, працювати в команді, здатність до співпраці, 

групової та кооперативної діяльності. Здатність бути 

критичним і самокритичним, наполегливим щодо 

поставлених завдань і взятих зобов’язань.  

ЗК-9. Адаптивна. Здатність до адаптації в професійно-

педагогічному середовищі та дії в нових ситуаціях, зокрема 

тих, що передбачають навчання, розвиток і виховання 

молодших школярів, спілкування з їхніми батьками,  

комунікації з адміністрацією школи й колегами 

ЗК-10. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно 

здійснювати рефлексивні процеси, що сприяє розвитку й 

саморозвитку учнів, творчому підходові до освітнього 

процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати 

педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності 

навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 

здатність до педагогічної рефлексії. 

ЗК-11. Здоров’язбережувальна компетентність. Здатність 

ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення 

здоров’я (фізичного, психічного, соціального та духовного) як 

власного, так і оточуючих. Здатність застосовувати знання, 

вміння, цінності і досвід практичної діяльності з питань 

культури здоров’я та здорового способу життя, готовність до 

здоров’язбережувальної діяльності в освітньому середовищі 

початкової школи та створення психолого-педагогічних умов 

для формування здорового способу життя учнів. 

ЗК-12. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до 

застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних 

технологій для розв’язання комунікативних задач у 

професійній діяльності вчителя початкових класів й у 

повсякденному житті. 

Спеціальні  

 

 

(фахові)  

 

 

 

 

СК-1. Предметна компетентність. Здатність до 

застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно-

наукових дисциплін, що є теоретичною основою побудови 

змісту освітніх галузей, визначених Держстандартом, задля 

усвідомлення їхньої реалізації в освітній галузі загалом, та  

окремих змістових лініях зокрема. Види предметних 

компетентностей: філологічна, математична, технологічна, 

природничо-наукова, мистецька. 
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компетентнос

ті 

СК-1.1. Філологічна компетентність. Здатність до застосування 

професійно профільованих лінгвістичних і літературознавчих знань, 

умінь та навичок, що становлять теоретичну основу початкового курсу 

мови навчання, мови вивчення, іноземної мови, літературного читання 

та їхніх окремих змістових ліній. Складниками філологічної 

компетентності є лінгвістична, мовленнєва, літературознавча. 

СК-1.2. Математична компетентність. Здатність до застосування 

професійно профільованих математичних знань і умінь, що утворюють 

світоглядну, теоретичну та операційно-діяльнісну основу освітньої 

галузі «Математика». Складниками математичної компетентності є 

арифметична, логічна, алгебраїчна, геометрична та тотожних 

перетворень. 

СК-1.3. Технологічна компетентність. Здатність до застосування 

професійно профільованих  проектно-технологічних знань, умінь і 

навичок, які є теоретичними основами побудови змісту освітньої галузі 

«Технології» загалом та окремих його змістових ліній. Складниками 

технологічної компетентності є: ІКТ-компетентність, компетентності з 

техніки обробки матеріалів, технічної творчості, декоративно-

ужиткового мистецтво та самообслуговування. 

СК-1.4. Природничо-наукова компетентність. Здатність до 

застосування професійно профільованих природничо-наукових знань і 

практичних умінь і навичок, які є теоретичними основами побудови 

змісту природознавчого матеріалу відповідної освітньої галузі 

початкової освіти. Складниками природничо-наукової компетентності є 

астрономічна, географічна, землезнавча, біологічна (ботанічна, 

зоологічна, анатомічна, фізіологічна), екологічна, валеологічна. 

СК-1.5. Мистецька компетентність. Здатність до застосування 

професійно профільованих мистецьких знань, умінь і навичок, які 

становлять теоретичну та діяльнісно-технологічну основу освітньої 

галузі «Мистецтво» загалом та окремих його змістових ліній. 

Складниками мистецької компетентності є музична, образотворча, 

мистецько-синтетична. 

СК-2. Психологічна компетентність. Здатність до розвитку 

учнів початкової школи як суб’єктів освітнього процесу на 

основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні 

особливості та соціальні чинники розвитку. Складниками 

психологічної компетентності є диференціально-

психологічна, соціально-психологічна, аутопсихологічна. 
СК-2.1. Диференціально-психологічна. Здатність до застосування знань 

про особливості засвоєння навчального матеріалу учнями початкової 

школи у відповідності з їхніми індивідуальними та віковими 

характеристиками сприймання, уваги, уяви, пам’яті, мислення; вміння 

застосовувати ці знання при моделюванні ситуацій навчання, 

виховання й розвитку молодших школярів; спроможність ураховувати 

у професійній діяльності тип темпераменту, вік, стать, антропологічні 

ознаки учнів; володіння психологічними методиками вивчення 

індивідуальних особливостей перебігу пізнавальних процесів дітей і 

спроможність їх урахування  у проектуванні педагогічного процесу. 

СК-2.2. Соціально-психологічна. Здатність до застосування знань про 

особливості комунікативної діяльності учнів класу /учня початкової 

школи, взаємостосунки вчителя та учнів, закономірності 
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педагогічного спілкування, соціальної ситуації, ситуацій 

міжособистісної взаємодії; вміння застосовувати ці знання у 

моделюванні навчально-виховного процесу в початковій школі. 

СК-2.3. Аутопсихологічна. Здатність до адекватного усвідомлення 

особистісно-професійних якостей, самопізнання, самооцінки як 

підґрунтя формування критичного, гуманістично орієнтованого 

мислення вчителя початкової школи, емоційної усталеності, 

екстраверсії, розвитку проникливості; інтелектуальна здатність до 

бачення, постановки й розв’язання проблем особистісного зростання 

учня; сформованість психологічного мислення вчителя початкової 

школи; його готовність до природовідповідних дій у процесі навчання 

(чуття самого себе й міри власних дій як першого вчителя); здатність 

до самоусвідомлення, саморозвитку, вдосконалення педагогічної 

діяльності з високим рівнем автономності. 

СК-3. Педагогічна компетентність. Здатність до 

проектування, організації, оцінювання, рефлексії та 

коригування навчально-виховного процесу в початковій 

ланці освіти. Складниками педагогічної компетентності є 

дидактична, виховна, організаційна. 
СК-3.1. Дидактична. Здатність майбутнього вчителя (випускника) 

вирішувати стандартні та проблемні професійні завдання, що 

виникають в освітній практиці початкової школи, на основі 

сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту і процесу 

навчання молодших учнів, у тому числі ґрунтовних знань про сучасні 

теорії навчання, гнучкого володіння методами навчання; 

спроможність обґрунтовано обирати прийоми, засоби, технології, 

форми організації навчання, адекватні дидактичній ситуації. 

СК-3.2. Виховна. Здатність випускника до здійснення виховної 

діяльності з молодшими школярами; здатність до планування, 

проектування й аналізу виховного процесу початкової школи як 

цілісної педагогічної системи, яка включає мету, завдання, зміст, 

методи, прийоми, педагогічні засоби, форми організації, діяльність 

вихователя й вихованців; спрямованість на досягнення відповідних 

результатів; здатність ефективно використовувати виховний потенціал 

уроків і занять з учнями в позаурочний час тощо.  

Ск-3.3. Організаційна. Здатність до організації навчально-виховного 

процесу в початковій школі, систематичного підвищення професійно-

педагогічної кваліфікації. 

СК-4. Методична компетентність. Здатність ефективно 

діяти, розв’язуючи стандартні та проблемні методичні задачі 

під час навчання учнів освітніх галузей/змістових ліній, 

визначених Державним стандартом початкової загальної 

освіти. Методична компетентність ґрунтується на 

теоретичній і практичній готовності до проведення уроків за 

різними навчальними комплектами, що виявляється у 

сформованості системи дидактико-методичних знань і умінь 

із окремих розділів та тем курсу, окремих етапів навчання й 

досвіду їх застосування та наявності емоційно-ціннісного 

ставлення до діяльності щодо навчання учнів предмету. 
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Складники методичної компетентності: нормативна, 

варіативна, спеціально-методична, контрольно-оцінювальна, 

проектувальна-моделювальна, технологічна. 
СК-4.1.Нормативна. Здатність учителя користуватися нормативними 

документами та реалізовувати на практиці цілі і завдання навчання 

предмету/освітньої галузі в початковій школі. 

СК-4.2. Варіативна. Здатність учителя працювати за будь-яким 

навчально-методичним комплектом, здатність обирати 

найефективніший навчально-методичний комплект для досягнення 

цілей і завдань навчання предмета/освітньої галузі в початковій школі, 

визначених Державним стандартом і навчальною програмою. 

СК-4.3. Спеціально-методична. Здатність до навчання молодших 

школярів будь-яким елементам змісту програми. 

СК-4.4. Контрольно-оцінювальна. Здатність до реалізації критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи; здатність 

дотримуватись Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки 

учнів початкової школи, визначених у програмі. 

СК-4.5. Проектувально-моделювальна. Здатність моделювати та 

організовувати процес навчання предмету/освітньої галузі в початковій 

школі;  спроможність учителя обирати необхідні засоби, форми і 

методи організації діяльності учнів у процесі навчання. 

СК-4.6. Технологічна. Здатність упроваджувати сучасні навчальні 

технології, інноваційні підходи, передовий педагогічний досвід до 

навчання окремих питань певної освітньої галузі/предмету початкової 

школи. 

СК-5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). 

Здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні 

знання, навички, вміння, настанови, стратегії й тактики 

комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної 

діяльності, а також індивідуально-психологічні якості 

особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах 

педагогічної комунікативної діяльності з молодшими 

школярами, батьками, колегами. Складники професійно-

комунікативної компетентності вчителя початкової школи: 

емоційна, вербально-логічна, інтерактивна, соціально-

комунікативна, технічна, предметно-змістова. 
СК-5.1. Емоційна. Здатність педагога усвідомлювати та визнавати 

власні почуття, а також почуття інших суб’єктів навчально-виховного 

середовища; здатність до самомотивації та керування власними 

емоціями у стосунках із вихованцями, колегами, батьками.  

СК-5.2. Вербально-логічна. Здатність педагога володіти доцільними 

формами вербального професійного спілкування в колективі, 

сприймати, осмислювати й відтворювати зміст і основну думку усних і 

письмових висловлювань, коригувати власне й чуже мовлення; 

здатність опрацьовувати, групувати навчальну інформацію, адекватно 

усвідомлювати комунікативний сенс повідомлень, запам’ятовувати й у 

разі необхідності актуалізовувати в пам’яті професійні знання, 

фактичні дані, навчальну інформацію. 
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СК-5.3 Інтерактивна. Здатність педагога організовувати ефективну 

спільну навчально-виховну діяльність і педагогічне спілкування; 

здатність співпрацювати для досягнення поставленої мети, знаходячи 

при цьому шляхи взаємодії зі всіма суб’єктами навчально-виховного 

середовища. 

СК-5.4. Соціально-комунікативна. Здатність учителя в будь-якій 

педагогічній ситуації орієнтуватися на всіх учасників навчально-

виховного середовища, приймати правильні рішення і, як наслідок, 

досягати поставленої мети навчання й виховання. 

СК-5.5. Технічна. Здатність викладача забезпечити процесуальний бік 

педагогічного спілкування; володіння технікою педагогічного 

спілкування з суб’єктами навчально-виховного середовища. 

СК-5.6. Предметно-змістова. Володіння змістовим аспектом 

комунікації, термінологією, мовленнєвими конструкціями, що 

притаманні всім предметам, визначеним навчальним планом 

початкової школи та здатність до розв’язання певного кола питань у 

конкретній ситуації педагогічної діяльності вчителя початкових класів. 
 

 

 

 

ВИТЯГИ З ОПП 
 

7. Програмні результати навчання 

 

Професій

ні 

деклара 

тивні і 

процеду 

ральні 

знання 

ПРН-1. Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, 

визначених Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН-2. Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й 

засоби початкової освіти, суть процесів виховання, навчання й 

розвитку учнів початкової школи. Знати специфіку виховної роботи 

на уроках та позаурочній діяльності. 

ПРН-3. Знати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, 

індивідуальні відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів 

початкової школи. 

ПРН-4. Знати закономірності та теорію процесу навчального 

пізнання, сучасні навчальні технології. 

ПРН-5. Знати суть методичних систем навчання учнів початкової 

школи освітніх галузей/змістових ліній, визначених Державним 

стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН-6. Знати зміст нормативних документів, що реґламентують 

початкову освіту: Державного стандарту початкової освіти, 

навчальних програм предметів, які вивчаються в початковій школі, 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

Професі

йні 

вміння та 

навички 

ПРН-7. Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять 

теоретичну основу освітніх галузей, визначених Державним 

стандартом початкової загальної освіти, під час розв’язання 

навчально-пізнавальних і професійно-орієнтованих задач. 

ПРН-8. Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей 

перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи та стратегії 
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їх урахування в процесі навчання, розвитку й виховання учнів. 

Складати психолого-педагогічну характеристику учня та класу. 

ПРН-9. Проектувати процес навчання з предмету у вигляді 

календарно-тематичного планування для певного класу, теми. 

ПРН-10. Моделювати процес навчання учнів початкової школи 

певного предмету: розробляти проекти уроків та їх фрагменти, 

методику роботи над окремими видами завдань, створювати 

методику підготовчої роботи, ознайомлення та формування уявлень і 

понять, вмінь та навичок з метою опанування учнями певних 

елементів змісту програми. 

ПРН-11. Проводити моніторинг якості навчальних досягнень учнів з 

певної теми. Здійснювати контроль і оцінювання навчальних 

досягнень учнів згідно з критеріями оцінювання та відповідно до 

Державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів, визначених у 

програмі з певного предмету. 

ПРН-12. Проводити уроки в початковій школі, аналізувати урок 

щодо досягнення його мети й завдань, оцінювати ефективність 

застосованих форм, методів, засобів і технологій. 

ПРН-13. Проектувати зміст і методику проведення виховних заходів 

для учнів початкової школи. 

Комуні 

кація 

ПРН-14. Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі 

мовленнєвого спілкування в процесі вирішення професійно-

педагогічних задач. 

ПРН-15. Прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну 

комунікацію з іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу 

початкової школи на засадах етики професійного спілкування, 

застосовуючи правила мовленнєвого етикету. 

ПРН-16. Використовувати засоби вербальної та невербальної 

комунікації задля підвищення рівня професійної культури 

майбутнього вчителя. 

Автоном-

ність і 

відповіда

льність 

ПРН-17. Вчитися упродовж життя й удосконалювати з високим 

рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію. 

ПРН-18. Аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних 

орієнтацій. 

ПРН-19. Створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє 

навчанню всіх учнів, незалежно від соціально-культурно-

економічного контексту. 
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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сімейна педагогіка» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 013 

Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес навчання освітньої галузі 

«Педагогіка». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Дидактика початкової освіти», «Педагогіка», «Загальна та 

вікова психологія». 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними положеннями цієї 

навчальної дисципліни, зокрема, з її понятійним апаратом,  розуміння ними сутності 

сімейного та суспільного виховання,   підготовка студентів до роботи з батьками. 

 Ключові слова: педагогіка, шлюб, сім’я, моделі шлюбу, мотиви шлюбу. 

 

 

Abstract 

The program of study of the normative educational discipline "Family pedagogy" is made 

according to the educational-professional program of preparation of bachelors of a specialty 013 

Primary education under the educational-professional program "Primary education". 

The subject of study of the discipline is: the process of teaching the educational field 

"Pedagogy". 

Interdisciplinary links: "Didactics of primary education", "Pedagogy", "General and age 

psychology". 

The purpose of the discipline is to acquaint students with the main provisions of this 

discipline, in particular, with its conceptual apparatus, their understanding of the essence of family 

and social education, preparing students to work with parents. 

 Key words: pedagogy, marriage, family, marriage models, marriage motives. 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сімейна педагогіка»  

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 

013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес навчання освітньої галузі 

«Педагогіка». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Дидактика початкової освіти», «Педагогіка», «Загальна 

та вікова психологія». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: ознайомлення студентів з основними положеннями цієї навчальної 

дисципліни, зокрема, з її понятійним апаратом,  розуміння ними сутності сімейного та 

суспільного виховання,   підготовка студентів до роботи з батьками. 

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: визначення студентами 

особливостей сімейного виховання  як наукового знання, викладення основних уявлень 

методи  і форми сімейного виховання, його  специфіку, структуру та феноменологію; 

сприяння формуванню гармонійно розвиненої особистості; формування готовності 

майбутніх фахівців до організації взаємодії освітнього закладу з сім’ями учнів; ознайомлення 

студентів з позитивним досвідом сімейного виховання задля виявлення і використання  

практичній діяльності.  

Програмні результати навчання:  

ПРН -1 Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН - 2 Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби 

початкової освіти, суть процесів навчання, виховання та розвитку учнів молодших школярів 

на уроках й у позаурочній діяльності. 

ПРН - 3 Знати вікові та психологічні  особливості учнів молодшого шкільного 

віку, індивідуальні відмінності в перебігу їх пізнавальних процесів. 

ПРН - 4 Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, у тому 

числі – сучасні освітні технології. 

ПРН -5 Знати методичні системи навчання учнів освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН -6 Знати зміст нормативних документів, що регламентують початкову 

освіту: Державний стандарт початкової освіти, освітні (типові й нетипові) програми, вимоги 

Концепції Нової української школи. 

ПРН - 7 Уміння застосовувати знання із загальної та професійної підготовки під 

час розв’язання навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач. 

ПРН - 8 Вміння володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей 

перебігу пізнавальних процесів учнів та їх врахування в освітньому процесі. 

ПРН -9 Уміння проєктувати процес навчання з предмету у вигляді календарно-

тематичного планування (для певного класу, теми, тижня тощо). 

ПРН - 10 Здатність моделювати процес навчання учнів початкової школи з 

певного предмету: розробляти проекти уроків та / або їх фрагменти, методику роботи над 

окремими видами завдань. 

ПРН - 15 Уміння створювати у процесі вирішення професійно-педагогічних задач 

комфортне освітнє середовище, зорієнтоване на збереження здоров’я, навчання й розвиток 

здобувачів початкової освіти, у тому числі – з особливими освітніми потребами. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

Інтегральна компетентність. ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі у професійно-педагогічній діяльності у галузі початкової освіти. 

І. Загальнопредметні:  



16  

ЗК-1. Здатність діяти відповідально та свідомо на засадах поваги до прав і свобод 

людини й громадянина; реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку 

(громадянська компетентність). 

ЗК-2. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування із 

представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність). 

ЗК-3. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, 

багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної 

культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність). 

ЗК-4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійний діяльності та 

відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети 

(лідерська компетентність). 

ЗК-5. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність). 

ЗК-6. Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ІІ. Фахові:  

СК-2. Предметно-методична компетентність. 

2.1. Здатність здійснювати аналіз нормативних документів, що регламентують 

початкову освіту; та реалізовувати на практиці цілі і завдання навчання предмета / освітньої 

галузі відповідно до Державного стандарту початкової освіти. 

2.2. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів 

навчання учнів. 

2.3. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності.  

2.4. Здатність здійснювати інтегроване навчання. 

2.5. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології 

навчання, виховання і розвитку учнів. 

СК-3. Інформаційно-цифрова компетентність. 

3.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і 

критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.  

3.2. Здатність ефективно використовувати наявні електронні ресурси та цифрові 

технології в освітньому процесі. 

СК-4. Психологічна компетентність. 

4.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші 

індивідуальні особливості учнів. 

4.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку 

їхньої позитивної самооцінки, Я-ідентичності. 

4.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну 

діяльність. 

4.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен буде відчувати себе її 

частиною. 

СК-5. Емоційно-етична компетентність. 

5.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати 

власними емоційними станами. 

5.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього 

процесу. 

5.3. Здатність усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у 

глобальному світі. 

5.4. Здатність до ефективного використання виховного потенціалу уроків та інших 

видів занять; формування навичок свідомого дотримання суспільно визнаних морально-

етичних норм і правил поведінки, поваги та толерантного ставлення до інших, до 

попередження та протидії булінгу. 
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СК-6. Компетентність педагогічного партнерства. 

6.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно-зорієнтованої) 

взаємодії з учнями в освітньому процесі. 

6.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства. 

6.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для 

надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен. 

Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як соціальний інститут. 

Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного виховання. Методи сімейного 

виховання. 

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки. 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці. 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини. 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного виховання. 

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього виховання. Морально-

патріотичне та громадянське виховання дитини в сім’ї. 

Тема 10. Економічне та екологічне виховання в домашніх умовах. Естетичне 

виховання в домашніх умовах. 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині. 

Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні конфлікти та їх 

вплив на виховання дітей. 

Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя. 

Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна культура батьків.  

Тема 15. Психологічна допомога родині. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Біла І.М . Розвиток художнього сприймання у дошкільному віці. Практична 

психологія та соціальна робота. 2014. №1.  

2. Бевз Г.М. Прийомна сім'я: соціально-психологічні  виміри: монографія. Київ. 2010. 

352 с.  

3. Бєленька Г.В. Зростання дошкільників в праці. Київ: Шкільний світ, 2010. 112 с.  

4. Гавриш Н.В. та ін. Розумне виховання сучасних дошкільнят. Київ: «Слово», 2015. 

176 с.  

5. Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку в контексті інноваційної 

педагогічної діяльності: монографія/ За науковою ред. Поніманської Т., І. Дічківської.  Рівне, 

2012. 2008 с.  

6. Дитина в сучасному соціопросторі: навч. пос. Київ, 2014. 272 с.  

7 Дошкільне та сімейне виховання: теорія, методика, практика. Матеріали науково-

практичної конференції. Одеса, 2016. 259 с. 

8. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья. Москва. 

2008. 144 с.  

9. Клеманська В. Кінезотерапія. Профілактика постави та плоскостопості у 

дошкільників. Порада педагогам і батькам. Наша школа. 2013. №6. С. 11–14.  

10. Ковенар  О.В.  Теоретико-методичні  засади  організації  перед  шкільною освітою: 

монографія. Кривий Ріг, 2015. 244 с.  

11. Кряжева  М.Л.  Развитие  эмоционального  развития  детей:  пособие  для 

педагогов и родителей. Ярославль, 2007. 208 с.  
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12. Піроженко Т. Особистість дошкільника: Перспективи  розвитку. Тернопіль, 2010. 

136 с.  

13.  Піроженко Т.О., Хартман О.Ю. Виховуємо дитину, зростаємо як батьки:  навч.-

метод. посіб. Тернопіль, 2014. 168 с.  

14. Рубаха І., Рубаха Л. Любі малечі про цікаві речі. Харків, 2013. 112 с.  

15. Сухомлинський  В.О.  Батьківська  педагогіка.  Київ:  Рад.  Школа. 1979.  414 с.  

16. Ціннісні  орієнтації  дитини  у  дорослому  світі:  навч.-мет.  посіб.  Київ.  2016,  

248 с.  

17. Эйдемиллер,  Юстицкис  В.  Психология  и  психотерапия  семьи.  СПБ, 2001. 606 

с. 

 

Допоміжна 

1. Арнаутова Е. Социальное самочувствие семьи. Дошк. воспитание. 2004. № 6. С. 

57–63.  

2. Бабій В. Сімейні традиції та їх виховне значення. Позакласний час, 2004. № 7–8, 

С. 27–31. 

3.  Баніт О. Батьківська педагогіка за Сухомлинським. Шкіл. світ. 2002. Жовт. (№ 

39). С. 2.  

4. Барсукова І. Батьки і діти: як порозумітися? Уряд, кур'єр. 2004. Жовт. (№ 188). С. 

12.  

5. Белкин А.С. Знаете ли вы своего ребенка? Москва: Знание, 1986. 80 с.  

6. Бондаровська В.М. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому 

насильству: Роздуми та поради психолога. Київ: СДМ-Студіо, 1999. 63 с.  

7. Вивчаємо природу рідного краю: Знай, люби, бережи /уклад. В.Федієнко; Худож. 

І.Начинова.-X.: Торсінг, 2001. 24 с.: ілюстр.  

8. Волшебный праздник / пер. с англ. Аевинзон. Москва: Росмзн, 2000. 96 с.: ил. 

(Вместе с мамой,. вместе с папой). 

9. Вчимось мислити без проблем: Увага, логіка, пам'ять / уклад. В.Федієнко, 

Г.Марченко, О. Худож. І.Начинова. Xарків: Торсінг, 2001. 24 с.: ілюстр. (Крок до школи). 

10. Голота Л., Карпенко В. Я вчу абетку. Я вчусь читати. Я читаю: кн. для батьків і 

дітей / худож. Л.Пономар. Київ: Просвіта, 2001. 119 с.: ілюстр. 

11. Гончаренко І. Порадник батькам, як виховувати дітей. Скратон, 1962. 44 с. 

12. Гуров В.Н. Семья в системе формирования современной личности. Пед. 

образование и наука. 2001. № 4. С. 29–40. 

13. Єрофєєва Л. Надання допомоги батькам у сімейному вихованні. Почат. освіта. 

2004. Трав. (№ 20).  С. 18–26. 

14. Загадки з математики для малят / упоряд. О.Яловська, 2-ге вид. Київ: Редакція 

часопису «Народознавство», 2001. 79 с. 

15. Зайченко А. Батьки і діти, або Подорож у світ дитини і сім'ї. Шкіл.світ. 2003. 

Верес. (№ 34). С. 1–2. 

16. Ільченко І. Дружба з батьками. Сільська шк. України. 2004. Трав. (№ 15). C. 21–

23. 

17. Иванова Н.П. Воспитание детей в семье в контексте социальньїх изменений. Нач. 

шк. 2004. № 3. С. 6–13. 

18. Исаева И. Ю. К вопросу об организации семейного досуга. Нач. школа плюс до и 

после. 2004. № 4. С. 70–74. 

19. Коляда М. Настольная книга для заботливьгх родителей. Донецк: БАО, 2000. 446 

с. ил. (Помоги себе сам). 

20. Купина Н.М. Погляд на сучасну сім’ю. Освітянин, 2002. № 1. С. 20–22. 

21. Ліщук В. Материнська школа: Говорити і читати одночасно / Худож. О.Щіхова. 

Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. 103 с.: ілюстр. 



19  

22. Ми готуємось до школи без проблем: Читання. Письмо. Математика. Логіка 

/худож. І.Начинова, М.Гец, Є.Житник. Xарків: Школа: Торнадо, 2002. 112 с.: ілюстр. (Крок 

до школи).  

23. Програма формування педагогічної культури батьків / Державний центр соц. 

служб для молоді. Держ. ком. у справах сім'ї та молоді; Ін-т проблем виховання АПН 

України; За ред. Постового В.Г. Київ: 2003. 112 с. Бібліогр.: С. 96–103. 

24. Психологічна допомога батькам / упоряд. О.Главник.  Київ: Шкільний світ, 2002. 

112 с. (Психолог. Бібліотека). 

25. Сімейний кодекс України (Набирає чинності з 1 січ. 2003 р.) (Урядовий кур'єр, 6 

берез. 2002 р., № 44.  С. 5; Орієнтир, № 8, 2002) / упоряд.: В.Сунцов. Xарків: Консум, 2002. 

92 с. 

26. Сім'я і діти. Програма родинно-національного виховання та навчально-

тематичний план педагогічної освіти батьків / В.Г.Постовий та ін. Київ: ІЗМН, 1997. 56 с.  

27. Щербань П. Національне виховання в сім'ї: Для батьків, учителів, вихователів. 

Київ: Культурологічне ПП «Боривітер», 2000. 258 с.: портр. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Електронна бібліотека підручників: http://studentam.kiev.ua/   
2. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 
4. Початкова школа. Вчитель - вчителю. Вчитель - учню. Вчитель - батькам. Поради 

шкільного психолога : http://teacher.at.ua/ 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ІНДЗ, мультимедійні 

презентації, тестування, контрольні роботи. 
 

http://studentam.kiev.ua/
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/
http://teacher.at.ua/
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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сімейна педагогіка» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 013 

Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес навчання освітньої галузі 

«Педагогіка». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Дидактика початкової освіти», «Педагогіка», «Загальна та 

вікова психологія». 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними положеннями цієї 

навчальної дисципліни, зокрема, з її понятійним апаратом,  розуміння ними сутності 

сімейного та суспільного виховання,   підготовка студентів до роботи з батьками. 

 Ключові слова: педагогіка, шлюб, сім’я, моделі шлюбу, мотиви шлюбу. 

 

 

Abstract 

The program of study of the normative educational discipline "Family pedagogy" is made 

according to the educational-professional program of preparation of bachelors of a specialty 013 

Primary education under the educational-professional program "Primary education". 

The subject of study of the discipline is: the process of teaching the educational field 

"Pedagogy". 

Interdisciplinary links: "Didactics of primary education", "Pedagogy", "General and age 

psychology". 

The purpose of the discipline is to acquaint students with the main provisions of this 

discipline, in particular, with its conceptual apparatus, their understanding of the essence of family 

and social education, preparing students to work with parents. 

 Key words: pedagogy, marriage, family, marriage models, marriage motives. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Денна форма навчання (3 курс) 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Вибіркова 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – мультимедійна 

презентація за обраною темою 

Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 
Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 120 
6-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 10 
аудиторних – 4 

самостійної роботи студента – 6 
Ступінь: 

бакалавра 

10 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 

Самостійна робота 

80 год. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/

view.php?id=2184 
Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 
роботи становить: для денної форми навчання – 40 год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна 

робота (33% / 67%). 

 

Заочна форма навчання (5 бак. курс) 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Варіативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – мультимедійна 

презентація за обраною темою 

Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 

Освітньо-професійна програма: 
Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 120 
9-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/

view.php?id=2184 

Ступінь: 

бакалавра 

4 год. 

Практичні, семінарські 

4 год. 

Самостійна робота 

112 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 8 год. – аудиторні заняття, 112 год. – самостійна 

робота (7% / 93%). 
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Заочна форма навчання (3 курс) 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Варіативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – мультимедійна 

презентація за обраною темою 

Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 
Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 120 
6-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/

view.php?id=1587 
 

Ступінь: 

бакалавра 

4 год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 

Самостійна робота 

108 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 12 год. – аудиторні заняття, 108 год. – самостійна 
робота (10% / 90%). 

 

Заочна форма навчання (2 СТН курс) 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Варіативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – мультимедійна 
презентація за обраною темою 

Спеціальність: 013 Початкова 
освіта 

Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
4-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/
view.php?id=1587 

 

Ступінь: 

бакалавра 

6 год. 

Практичні, семінарські 

6 год. 

Самостійна робота 

78 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 
роботи становить: для заочної форми навчання – 12 год. – аудиторні заняття, 78 год. – самостійна 

робота (13% / 87%). 

 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1587
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1587
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1587
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1587
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

 

Мета курсу: формування всебічно підготовленого спеціаліста для загальноосвітньої 

школи, здібного на високому рівні організувати та провести урочну, позакласну та 

позашкільну музично-естетичну роботу, розвинути у школярів почуття прекрасного в житті 

та мистецтві; розширення знань студентів із теорії мистецтва мовленого слова та 

вдосконалення виконавської майстерності майбутніх учителів початкової школи. 

Завдання курсу: розроблення нових методичних підходів щодо використання 

театрально-педагогічних засобів у навчально-педагогічному процесі; розвиток елементарних 

умінь виконавської майстерності в практичній творчій діяльності; ознайомлення з основами 

сценічного мистецтва; формування цілісного театрального мислення і розвиток уміння 

сприймати і аналізувати спектакль; ознайомлення з основами екранного мистецтва.  

Передумови для вивчення дисципліни: «Педагогіка», «Інноваційні технології в 

освіті», «Методика навчання образотворчого мистецтва», «Вікова психологія». 

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів для бакалаврів СТН. 

Програмні результати навчання:  

ПРН -1 Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН - 2 Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби 

початкової освіти, суть процесів навчання, виховання та розвитку учнів молодших школярів 

на уроках й у позаурочній діяльності. 

ПРН - 3 Знати вікові та психологічні  особливості учнів молодшого шкільного 

віку, індивідуальні відмінності в перебігу їх пізнавальних процесів. 

ПРН - 4 Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, у тому 

числі – сучасні освітні технології. 

ПРН -5 Знати методичні системи навчання учнів освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН -6 Знати зміст нормативних документів, що регламентують початкову 

освіту: Державний стандарт початкової освіти, освітні (типові й нетипові) програми, вимоги 

Концепції Нової української школи. 

ПРН - 7 Уміння застосовувати знання із загальної та професійної підготовки під 

час розв’язання навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач. 

ПРН - 8 Вміння володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей 

перебігу пізнавальних процесів учнів та їх врахування в освітньому процесі. 

ПРН -9 Уміння проєктувати процес навчання з предмету у вигляді календарно-

тематичного планування (для певного класу, теми, тижня тощо). 

ПРН - 10 Здатність моделювати процес навчання учнів початкової школи з 

певного предмету: розробляти проекти уроків та / або їх фрагменти, методику роботи над 

окремими видами завдань. 

ПРН - 15 Уміння створювати у процесі вирішення професійно-педагогічних задач 

комфортне освітнє середовище, зорієнтоване на збереження здоров’я, навчання й розвиток 

здобувачів початкової освіти, у тому числі – з особливими освітніми потребами. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

Інтегральна компетентність. ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі у професійно-педагогічній діяльності у галузі початкової освіти. 

І. Загальнопредметні:  
ЗК-1. Здатність діяти відповідально та свідомо на засадах поваги до прав і свобод 

людини й громадянина; реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку 

(громадянська компетентність). 
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ЗК-2. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування із 

представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність). 

ЗК-3. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, 

багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної 

культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність). 

ЗК-4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійний діяльності та 

відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети 

(лідерська компетентність). 

ЗК-5. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність). 

ЗК-6. Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ІІ. Фахові:  

СК-2. Предметно-методична компетентність. 

2.1. Здатність здійснювати аналіз нормативних документів, що регламентують 

початкову освіту; та реалізовувати на практиці цілі і завдання навчання предмета / освітньої 

галузі відповідно до Державного стандарту початкової освіти. 

2.2. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів 

навчання учнів. 

2.3. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності.  

2.4. Здатність здійснювати інтегроване навчання. 

2.5. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології 

навчання, виховання і розвитку учнів. 

СК-3. Інформаційно-цифрова компетентність. 

3.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і 

критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.  

3.2. Здатність ефективно використовувати наявні електронні ресурси та цифрові 

технології в освітньому процесі. 

СК-4. Психологічна компетентність. 

4.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші 

індивідуальні особливості учнів. 

4.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку 

їхньої позитивної самооцінки, Я-ідентичності. 

4.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну 

діяльність. 

4.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен буде відчувати себе її 

частиною. 

СК-5. Емоційно-етична компетентність. 

5.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати 

власними емоційними станами. 

5.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього 

процесу. 

5.3. Здатність усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у 

глобальному світі. 

5.4. Здатність до ефективного використання виховного потенціалу уроків та інших 

видів занять; формування навичок свідомого дотримання суспільно визнаних морально-

етичних норм і правил поведінки, поваги та толерантного ставлення до інших, до 

попередження та протидії булінгу. 

СК-6. Компетентність педагогічного партнерства. 

6.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно-зорієнтованої) 

взаємодії з учнями в освітньому процесі. 

6.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства. 
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6.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для 

надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен. 

Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як соціальний інститут.  

Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного виховання. Методи сімейного 

виховання. 

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки. 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці. 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини. 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного виховання. 

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього виховання. Морально-

патріотичне та громадянське виховання дитини в сім’ї. 

Тема 10. Економічне та екологічне виховання в домашніх умовах. Естетичне 

виховання в домашніх умовах. 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині. 

Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні конфлікти та їх 

вплив на виховання дітей. 

Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя. 

Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна культура батьків. 

Тема 15. Психологічна допомога родині. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки  

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 

Соціально-психологічна характеристика сім’ї. Функції родини та специфіка їх 

реалізації в сучасних умовах. Типологія сім’ї. Психологічний аналіз етапів життєдіяльності 

родини. Психологічні особливості розвитку сучасної сім’ї. 

Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як соціальний 

інститут 

Мета та завдання курсу. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Основні 

поняття сімейної педагогіки. Місце сімейної педагогіки в системі педагогічних наук. Зв’язок 

сімейної педагогіки з іншими науками. Розвиток теорії сімейного виховання на теренах 

України.  Соціальна роль сім’ї. Чинники виховного впливу сім’ї. Функції сім’ї. Типи сімей. 

Класифікація сімей за виховними умовами. 

Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного виховання. Методи сімейного 

виховання 

Реалізація принципів сімейного виховання. Загальні та специфічні принципи у 

сімейному вихованні. Характеристика напрямів виховання дитини в сім’ї. Мета, завдання та 

зміст розумового, трудового, морального, національного, естетичного, екологічного, 

правового, фізичного, статевого виховання. 

Класифікація методів сімейного виховання: огляд підходів. Методи формування 

свідомості та методи формування суспільної поведінки у сімейному вихованні. Приклад як 

основний метод сімейного виховання. Проблема вибору методів сімейного виховання. 

Методи покарання і заохочення у сімейному вихованні. Сучасні підходи до методів 

сімейного виховання. 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 

Співвідношення понять «шлюб» і «сім’я». Моделі шлюбу. Мотиви шлюбу. Сімейні 
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ролі і внутрішньосімейна рольова структура. Фактори збереження стабільності шлюбно-

сімейних стосунків. 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 

Погляди відомих педагогів К. Ушинського, С. Русової, А. Макаренка, 

В. Сухомлинського на виховання дітей в сім’ї. «Батьківська педагогіка» В. Сухомлинського. 

Батьківська любов, батьківський авторитет і повага як провідні принципи сімейного 

виховання у поглядах педагогів. Софія Русова про виховання дитини в домашніх умовах. 

Провідні положення сімейного виховання у роботах А. Макаренка («Книга для 

батьків», «Лекції про виховання дітей» та ін.), В. Сухомлинського («Батьківська педагогіка», 

«Серце віддаю дітям» та ін.), М. Стельмаховича («Українська родинна педагогіка», 

«Українська народна педагогіка» та ін.). 

Сучасні посібники щодо сімейного виховання: В. Кравця («Психологія сімейного 

життя», «Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до сімейного життя»,), 

авторських колективів за ред. А. Марушкевич («Родинна педагогіка»), В. Постового 

(«Педагогічний словник для молодих батьків», «Консультування сім’ї»), П. Щербань 

«Родинна педагогіка», Б. Ковбас, В. Костів «Родинна педагогіка». 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 

Значення батьківського впливу на розвиток особистості. Роль матері у вихованні 

дітей. Емоційність у вихованні та батьківська любов. Батько як вихователь, значення 

батьківського авторитету у вихованні. Криза сучасного батьківства, шляхи попередження 

впливу кризи на майбутнього сім’янина. Функції батька та стадії розвитку батьківських 

почуттів. 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного виховання 

Концепція «Сім’я і родинне виховання»: основні положення, зміст правового 

регулювання відносин у сім'ї між батьками і дітьми, виховний ідеал української сім'ї, 

виховання особливостей характеру дитини, основні завдання родинно-сімейного виховання в 

умовах сьогодення, методи сімейного виховання, шляхи реалізації концепції.  

Концепція «Щаслива родина»: мета, основні принципи сімейного виховання, 

проблеми сімейного виховання на сучасному етапі, шляхи і способи розв’язання проблем, 

науково-методичне забезпечення реалізації концепції, очікувані результати у 2021 р. 

Стилі батьківської поведінки. Типи хибного авторитету. Ф. Райс про стилі управління 

у взаєминах батьків і дітей-підлітків. Стилі батьківсько-дитячих стосунків (Є. Смирнова, 

М. Бикова). Типи неправильного виховання. Характеристика змішаних типів виховання. 

             Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання  

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини. Сім’я як провідний фактор 

соціалізації дитини. Соціально-психологічна характеристика стилів сімейного виховання. 

Неадекватне батьківське ставлення та його вплив на розвиток дитини. 

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього виховання. 

Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини в сім’ї 

Розвиток теорії розумового виховання. Підходи до розумового виховання дитини в 

домашніх умовах. Зміст та засоби розумового виховання. Прийоми розвитку сприйняття як 

умова успішного розумового розвитку. 

Завдання розумового виховання дитини в сучасних умовах глобалізації та 

інформатизації суспільства. Зміст та засоби трудового виховання дитини в домашніх умовах. 

Форми організації трудової діяльності дітей. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Види 

праці дітей. 

Моральний розвиток і моральне виховання. Особливості морального виховання. 

Розвиток внутрішніх моральних якостей. Теорія морального виховання дітей. Проблеми 

виховання. Завдання морального виховання. Закономірності процесу морального виховання. 

Національні символи у вихованні у дітей патріотизму. В. Сухомлинський про сутність 

патріотичного виховання. Труднощі морально-патріотичного виховання дітей у сім’ї та 

шляхи їх вирішення. Сутність формування громадянської культури особистості у сім’ї. 
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Погляди А. Макаренко на формування громадянської культури. Педагогічні умови 

формування національної свідомості (М. Стельмахович). ЗМІ та художня книга у 

становленні громадянина 

Тема 10. Економічне та екологічне виховання в домашніх умовах. Естетичне 

виховання в домашніх умовах 

Розвиток теорії економічного виховання. Підходи до економічного виховання дитини 

в домашніх умовах. Зміст та засоби економічного виховання. 

Зміст та засоби екологічного виховання в родині. Здоров’язбережувальні технології 

виховання дитини вдома. Виховання у дітей культури життєдіяльності та шанобливого 

ставлення до природи. 

Розвиток теорії естетичного виховання. Підходи до естетичного виховання дитини в 

домашніх умовах. Зміст та засоби естетичного виховання. Естетизація побуту як засіб 

естетичного виховання дитини вдома. 

Значення казки у вихованні дитини. Види казок, естетичний та виховний потенціал 

казки. Казкотерапія у сімейному вихованні. 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 

Сутність категорії «гендерне виховання». Гендерний підхід в історії освіти. Я. 

Коменський щодо принципу рівних можливостей для хлопчиків і дівчаток. Погляди Й. 

Песталоці на розвиток природних задатків відповідно статі дитини. С. Русова щодо 

проблеми спільного навчання хлопчиків і дівчаток. Біологічна стать як основа для 

подальшого статевого дозрівання. Відмінності у психології хлопчиків і дівчаток, що 

проявляються у пізнавальній, комунікативній, емоційній і поведінковій сферах на різних 

етапах становлення особистості. Особливості статевої соціалізації хлопчиків і дівчаток. 

Виховання дітей різної статі в сім’ї. Особливості виховання дівчинки та хлопчика у 

сучасних родинах. Проблема гендерного виховання на сучасному етапі. 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні конфлікти та їх 

вплив на виховання дітей 

Специфіка спілкування в родині та причини порушення сімейної комунікації. 

Сімейний конфлікт: причини виникнення, види, моделі поведінки в конфліктних ситуаціях. 

Профілактика та розв’язання конфліктних ситуацій в родині. 

Специфіка та характерні особливості сімейного конфлікту. Характеристика кризових 

періодів розвитку сімейних стосунків. Шляхи врегулювання сімейних конфліктів та стилі 

поведінки у конфлікті. Характеристика конфліктів між батьками та дітьми. Психологічні 

характеристики підліткових конфліктів. Основні напрями профілактики конфліктів між 

батьками та дітьми. 

Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя 

Ознаки психологічного клімату сім’ї. Характеристика сумісності подружжя: піраміда 

сумісності за С. Ковальовим; сумісність темпераментів. Класифікація основних сімейних 

ролей. Поняття «психологічне здоров’я сім’ї». Характеристика рівнів сумісності. Умови 

подолання несумісності 

Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна культура батьків. 

Проблеми дослідження сім’ї. Соціологічні, педагогічні та психологічні методи 

дослідження сім’ї. Проективні методики як важливий метод дослідження стосунків у сім’ї. 

Методики дослідження психологічного благополуччя дитини у сім’ї. Особливості 

використання і спрямованість таких методик: методика АСВ ("Аналіз сімейних 

взаємостосунків" Е. Г. Ейдеміллера); ОСБ (тест- опитувальник ставлення батьків А. Я. Варги 

і В. В. Століна); методика РАКУ (Виявлення батьківськи установок і реакцій Е. Шефера); 

опитувальник ВБД («Взаємодія батько–дитина» І. М. Марковської). 

Тема 15. Психологічна допомога родині 

Психолого-педагогічна підготовка б ування усвідомленого батьківства. Школа 

молодих батьків. Тато-школи. Взаємодія батьків та сімейного вихователя. 



31  

Основні напрями й форми роботи практичного психолога з родиною. Психологічна 

діагностика сім’ї та родинних стосунків. атьків до виховання дитини. Поняття «педагогічна 

культура батьків». Готовність до усвідомленого батьківства. Шляхи підвищення педагогічної 

культури батьків. Новітні підходи щодо педагогізації батьків. Зміст виховної роботи серед 

батьків. ФормЗагальна схема та методи сімейної психодіагностики. Психологічне 

консультування сімей. Психокорекція родинних стосунків. Поняття про сімейну 

психотерапію. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

Усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки    

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 10 2 2   6 

Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. 

Сім’я як соціальний інститут 

10 - 2   8 

Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного 

виховання. Методи сімейного виховання 

10 - 2   8 

Всього: 30 2 6   22 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки   

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 8 2 2   4 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в 

українській педагогіці 

6 - 2   4 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 8 - 2   6 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі 

сімейного виховання 

8 - 2   6 

Всього: 30 2 8   20 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання    

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  8 2 2   4 

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах 

домашнього виховання. Морально-патріотичне та 

громадянське виховання дитини в сім’ї 

8 - 2   6 

Тема 10. Економічне та екологічне виховання в 

домашніх умовах. Естетичне виховання в домашніх 

умовах 

8 - 2   6 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 6 - 2   4 

Всього: 30 2 8   20 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання   

Тема 12. Психологічні особливості спілкування в 

родині. Сімейні конфлікти та їх вплив на виховання 

дітей. 

8 2 2   4 

Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність 

подружжя 

6 - 2   4 

Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна 

культура батьків. 

8 - 2   6 
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Тема 15. Психологічна допомога родині 8 2 2   4 

Всього: 30 4 8   18 

Всього годин: 120 10 30   80 

 

Заочна форма навчання  (5 бак. курс) 

Назви кредитів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

Усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки    

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 10 2 -   8 

Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. 

Сім’я як соціальний інститут 

10 - 2   8 

Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного 

виховання. Методи сімейного виховання 

10 - -   10 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки   

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 8 - 2   6 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в 

українській педагогіці 

6 - -   6 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 8 - -   8 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі 

сімейного виховання 

8 - -   8 

Усього: 30 0 2   28 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання    

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  8 2 -   6 

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах 

домашнього виховання. Морально-патріотичне та 

громадянське виховання дитини в сім’ї 

8 - -   8 

Тема 10. Економічне та екологічне виховання в 

домашніх умовах. Естетичне виховання в домашніх 

умовах 

8 - -   8 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 6 - -   6 

Усього: 30 2 0   28 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання   

Тема 12. Психологічні особливості спілкування в 

родині. Сімейні конфлікти та їх вплив на виховання 

дітей. 

8 - -   8 

Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність 

подружжя 

6 - -   6 

Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна 

культура батьків. 

8 - -   8 

Тема 15. Психологічна допомога родині 8 - -   8 

Усього: 30 0 0   30 

Усього годин: 120 4 4   112 
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Заочна форма навчання  (3 курс) 

Назви кредитів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

Усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки    

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 10 2 -   8 

Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. 

Сім’я як соціальний інститут 

10 - 2   8 

Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного 

виховання. Методи сімейного виховання 

10 - -   10 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки   

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 8 - 2   6 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в 

українській педагогіці 

6 - -   6 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 8 - -   8 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі 

сімейного виховання 

8 - -   8 

Усього: 30 0 2   28 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання    

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  8 2 -   6 

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах 

домашнього виховання. Морально-патріотичне та 

громадянське виховання дитини в сім’ї 

8 - -   8 

Тема 10. Економічне та екологічне виховання в 

домашніх умовах. Естетичне виховання в домашніх 

умовах 

8 - -   8 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 6 - 2   4 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання   

Тема 12. Психологічні особливості спілкування в 

родині. Сімейні конфлікти та їх вплив на виховання 

дітей. 

8 - 2   6 

Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність 

подружжя 

6 - -   6 

Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна 

культура батьків. 

8 - -   8 

Тема 15. Психологічна допомога родині 8 - -   8 

Усього: 30 0 2   28 

Усього годин: 120 4 8   108 

 

Заочна форма навчання  (2 СТН курс) 

Назви кредитів і тем 

 

Кількість годин 

Усь у тому числі 
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ого л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки    

Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 10 2 -   8 

Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. 

Сім’я як соціальний інститут 

10 - 2   8 

Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного 

виховання. Методи сімейного виховання 

10 - -   10 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки   

Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 8 2 -   6 

Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в 

українській педагогіці 

6 - -   6 

Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 8 - 2   6 

Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі 

сімейного виховання 

8 - -   8 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання    

Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  8 2 -   6 

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах 

домашнього виховання. Морально-патріотичне та 

громадянське виховання дитини в сім’ї 

8 - -   8 

Тема 10. Економічне та екологічне виховання в 

домашніх умовах. Естетичне виховання в домашніх 

умовах 

8 - -   8 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 6 - 2   4 

Усього: 30 2 2   26 

Усього годин: 90 6 6   78 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кільк

ість 

годи

н 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1. Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 2 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

2. Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

3. Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини 2 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

4. Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні конфлікти 

та їх вплив на виховання дітей. 

2 

5. Тема 15. Психологічна допомога родині 2 

Всього:  10 
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Заочна форма навчання  (5 бак. курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1. Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

2. Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини. 2 

Всього: 4 

 

Заочна форма навчання  (3 курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1. Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

2. Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини. 2 

Всього:  4 

 

Заочна форма навчання  (2 СТН курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1. Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 2 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

2. Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

3. Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини 2 

Всього:  6 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1 Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 2 

2 Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як 

соціальний інститут 

2 

3 Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного виховання. Методи 

сімейного виховання 

2 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

4 Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 2 

5 Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 2 

6 Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 2 

7 Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного 

виховання 

2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

8 Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  2 

9 Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього 

виховання. Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини 

2 
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в сім’ї 

10 Тема 10. Економічне та екологічне виховання в домашніх умовах. 

Естетичне виховання в домашніх умовах 

2 

11 Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 2 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

12 Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні 

конфлікти та їх вплив на виховання дітей. 

2 

13 Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя 2 

14 Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна культура батьків. 2 

15 Тема 15. Психологічна допомога родині 2 

 Всього:  30  

 

Заочна форма навчання (5 бак. курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1. Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як 

соціальний інститут 

2 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

2. Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 2 

 Всього:  4 

 

Заочна форма навчання  (3 курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1. Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як 

соціальний інститут 

2 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

2. Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

3. Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 2 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

4. Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні 

конфлікти та їх вплив на виховання дітей. 

2 

 Всього:  8  

 

Заочна форма навчання  (2 СТН курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1. Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як 

соціальний інститут 

2 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

2. Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 2 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

3. Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 2 

 Всього:  6  
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6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1 Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 6 

2 Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як 

соціальний інститут 

8 

3 Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного виховання. Методи 

сімейного виховання 

8 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

4 Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 4 

5 Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 4 

6 Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 6 

7 Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного 

виховання 

6 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

8 Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  4 

9 Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього 

виховання. Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини 

в сім’ї 

6 

10 Тема 10. Економічне та екологічне виховання в домашніх умовах. 

Естетичне виховання в домашніх умовах 

6 

11 Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 4 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

12 Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні 

конфлікти та їх вплив на виховання дітей. 

4 

13 Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя 4 

14 Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна культура батьків. 6 

15 Тема 15. Психологічна допомога родині 4 

 Всього:  80 

 

Заочна форма навчання (5 бак. курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1 Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 8 

2 Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як 

соціальний інститут 

8 

3 Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного виховання. Методи 

сімейного виховання 

10 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

4 Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 6 

5 Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 6 

6 Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 8 
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7 Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного 

виховання 

8 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

8 Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  6 

9 Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього 

виховання. Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини 

в сім’ї 

8 

10 Тема 10. Економічне та екологічне виховання в домашніх умовах. 

Естетичне виховання в домашніх умовах 

8 

11 Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 6 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

12 Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні 

конфлікти та їх вплив на виховання дітей. 

8 

13 Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя 6 

14 Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна культура батьків. 8 

15 Тема 15. Психологічна допомога родині 8 

 Всього:  112 

 

Заочна форма навчання  (3 курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1 Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 8 

2 Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як 

соціальний інститут 

8 

3 Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного виховання. Методи 

сімейного виховання 

10 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

4 Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 6 

5 Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 6 

6 Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 8 

7 Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного 

виховання 

8 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

8 Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  6 

9 Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього 

виховання. Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини 

в сім’ї 

8 

10 Тема 10. Економічне та екологічне виховання в домашніх умовах. 

Естетичне виховання в домашніх умовах 

8 

11 Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 4 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

12 Тема 12. Психологічні особливості спілкування в родині. Сімейні 

конфлікти та їх вплив на виховання дітей. 

6 

13 Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя 6 

14 Тема 14. Методики дослідження сім’ї. Педагогічна культура батьків. 8 

15 Тема 15. Психологічна допомога родині 8 

 Всього:  108 
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Заочна форма навчання  (2 СТН курс) 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

1 Тема 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 8 

2 Тема 2. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як 

соціальний інститут 

8 

3 Тема 3. Провідні принципи та напрями сімейного виховання. Методи 

сімейного виховання 

10 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

4 Тема 4. Шлюбно-сімейні стосунки 6 

5 Тема 5. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 6 

6 Тема 6. Роль батька та матері у вихованні дитини 6 

7 Тема 7. Сучасні концепції родинного виховання. Стилі сімейного 

виховання 

8 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

8 Тема 8. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини.  6 

9 Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього 

виховання. Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини 

в сім’ї 

8 

10 Тема 10. Економічне та екологічне виховання в домашніх умовах. 

Естетичне виховання в домашніх умовах 

8 

11 Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 4 

 Всього:  78 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1.  Перші відомості про домашнє виховання в епоху  середнього палеоліту.  

2.  Провідні тенденції другого етапу розвитку домашнього виховання.  

3.  Педагогіка Стародавньої Греції про сімейне виховання.  

4.  Розвиток виховних систем на українських землях.  

5.  Методика індивідуального навчання М. Монтеня.  

6.  Методичні рекомендації навчання Я. Коменського.  

7.  Погляди Дж. Локка на навчання та виховання.  

8.  Дидактична система Ж.-Ж. Руссо.  

9.  Дидактичні правила Іогана Базедова.  

10. Дидактичні досягнення Й.Г. Песталоцці.   

11. Й.Ф. Гербарт  про навчання вдома.  

12. Система індивідуального навчання дитини Ф. Фрьобеля.  

13. Система італійського педагога М. Монтессорі.   

14. Дидактична система видатного німецького вченого А. Дістервега.   

15. Погляди К. Ушинського на виховання  в сім’ї.  

16. С. Русова про сімейне виховання.  

17. А. Макаренко про проблеми сімейного виховання.   

18. Батьківська педагогіка В. Сухомлинського.   

19. Родинна педагогіка М. Стельмаховича. Народна педагогіка про виховання дитини в 

сім’ї.  

20. Напрями родинного виховання.    

21. Принципи родинного виховання народної педагогіки  

22. Традиції, ритуали та цінності сімейного виховання в  
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українській родині.    

23.Виховна сутність народних дитячих ігор і забавлянок.  

24. Значення скоромовок та лічилок у вихованні дітей. 

25. Значення народної казки у родинному вихованні дітей.  

26. Загальна характеристика принципів сімейного виховання.  

27. Методи впливу на свідомість дитини.  

28. Значення приклад як методу виховання  дитини.  

29. Методи покарання та заохочення: позитивні та негативні наслідки.  

30. Самовиховання дитини в сім’ї.  

31. Стилі батьківської поведінки.  

32. Типи хибного батьківського авторитету.  

33. Ф. Райс про стилі управління у взаєминах батьків і дітей-підлітків.  

34. Стилі батьківсько-дитячих стосунків(Є. Смирнова, М. Бикова).  

35. Типи неправильного виховання дитини в сім’ї.  

36. Роль матері у різні вікові періоди дитини.  

37. Батько як вихователь.  

38. Сімейна педагогіка як наука. Місце сімейної педагогіки в системі педагогічних 

наук.  

39. Завдання сімейного виховання.  

40. Основні категорії сімейної педагогіки.  

41. Типи та функції сім’ї.  

42. Принципи сімейного виховання.  

43. Характеристика різних типів сімей.  

44. Виникнення і тенденції розвитку гувернерства від найдавніших часів до епохи 

середньовіччя.    

45. М. Монтень «Про виховання дітей». Дидактична система М. Монтеня.   

46. Теоретик природного виховання Ж.Ж. Руссо. Педагогічні ідеї Руссо у книгах «Софі, 

або жінка», «Юлія, або Нова Елоїза».   

47. Погляди Я. Коменського на навчання дитини в домашніх умовах. Родинне 

виховання дошкільників у творі Я. Коменського «Материнська школа».   

48. Дж. Локк про особливості домашнього навчання. Дж. Локк «Думки про виховання 

»: мета виховання, проблема виховання здорової дитини, виховна система.  

49. Реформаторське значення  педагогічних ідей Й.Г. Песталоцці про домашнє 

виховання та навчання.   

50. Педагогічна концепція про виховання у сім’ї Й. Гербарта.   

51. Педагогічна концепція про виховання у сім’ї, А. Дістервега.   

52. Педагогічна концепція про виховання у сім’ї  Ф. Фрьобеля.   

53. Принципи виховання С. Спенсера: особливості розумового, фізичного та 

морального виховання дитини.  

54.  І. Базедов про авторську навчально-виховну систему домашнього вчителя.   

55. Видатний український педагог К. Ушинський про виховання дитини в сім’ї.    

56. Г. Сковорода та С. Русова про особливості сімейного виховання.  

57. Погляди А. Макаренка, В. Сухомлинського на виховання дітей в сім’ї.  

58. Погляди В. Сухомлинського на виховання дітей в сім’ї.  

59. Відомі українські письменники про виховання в сім’ї  (на прикладі літературного 

твору).  

60. Народна педагогіка про навчання і виховання дитини в сім’ї. Напрями родинного 

виховання.   

61. М. Стельмахович про звичаї українського родинного виховання та навчання.  

62. Особливості морального виховання дитини в домашніх умовах.   

63. Проблеми та завдання морального виховання дитини вдома.    

64. Розвиток теорії розумового виховання. Підходи до розумового виховання дитини в 
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домашніх умовах.   

65. Концепція «Щаслива родина»: основні положення.  

66. Сутність комунікативної функції сім’ї. 

67. Розвиток мовлення дитини в сім’ї. Роль казки у розвитку мовлення дитини.  

68. Характеристика комунікативної культури сучасного сім’янина.   

69. Нормативно-правовові документи, що регулюють сімейні стосунки.  

70. Характеристика правової культури сучасного сім’янина.  

71. Проблеми та завдання морального виховання дитини вдома.    

72. Зміст та засоби національно-патріотичного виховання  дитини в сім’ї.   

73. Зміст та засоби трудового виховання в родині. Форми організації трудової 

діяльності дітей в домашніх  в умовах.    

74. Підходи до естетичного виховання дитини в домашніх умовах. Зміст та засоби 

естетичного виховання.   

75. Зміст та засоби розумового виховання дитини вдома. 

76. Фізичне виховання в домашніх умовах. Підходи до фізичного виховання дитини в 

домашніх умовах. Зміст та засоби фізичного виховання.  

77. Проблеми дослідження сім’ї. Педагогічні  методи дослідження сім’ї.   

78. Психологічні методи дослідження сім’ї. Проективні методики як важливі методи 

дослідження стосунків у сім’ї.   

79. Шляхи підвищення педагогічної культури батьків. Програма підвищення 

педагогічної культури батьків. Приклад бесіди з батьками.  

80. Особливості гендерного виховання дитини в сім’ї.  

81. Стилі виховання дитини в сім’ї. Стилі батьківсько-дитячих стосунків (Є. Смирнова, 

М. Бикова).  

82. Типи хибного авторитету батьків.  

83. Сімейні конфлікти: види та стилі врегулювання.  

84. Особливості конфліктів між батьками та дітьми. Психологічні чинники конфліктів у 

підлітковому віці  

85. Основні напрямки профілактики конфліктів між батьками та дітьми.  

    

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

 

Зміст курсу поділений на 5 кредитів. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські 

заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 
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систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового матеріалу, уміння самостійно 

опрацьовувати тексти, написання і захист реферативних робіт, створення мультимедійних 

презентацій, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. 

 

Критерії оцінювання відповідей на студентів на семінарських заняттях 

Враховується: 

1. Рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. Рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. Повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. Використання додаткової літератури; 

5. Порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 
 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи 

іншої теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. 

Відповідь на поставлені питання повна, насичена глибокими та 

розгорнутими судженнями. Викладений матеріал має доказовий, 

логічний і послідовний характер. Студент володіє способами 

концентрованого викладу матеріалу. Демонструє творче застосування 

знань при переформатуванні запитання. У відповіді майже не 

трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо 

розгорнутий характер. Понятійна основа базується на обраній 

класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 

послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 

доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати 

їх у новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі 

мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо 

стійкий та послідовний характер. Вони застосовуються переважно 

для виконання завдань репродуктивного характеру. У відповідях 

відсутні посилання на фундаментальні дослідження з певної 

проблеми. Відповідь має формальний характер, відсутня чіткість, 

структурованість. Студент використовує лише окремі знання у новій 

навчальній ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві 

помилки. 

"Незадовільно" – 2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 

окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у 

формі висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та 

мовленнєві помилки. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 
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*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

індивідуальне, групове і фронтальне опитування, письмові контрольні роботи, тестовий 

контроль. Самостійна робота перевіряється шляхом написання реферативних робіт, 

створення мультимедійних презентацій. 

 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення – вербальний метод навчання , за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, порівняльний аналіз; ілюстрація – метод навчання, який передбачає 

показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки). 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Біла І.М . Розвиток художнього сприймання у дошкільному віці. Практична 

психологія та соціальна робота. 2014. №1.  

2. Бевз Г.М. Прийомна сім'я: соціально-психологічні  виміри: монографія. Київ. 2010. 

352 с.  

3. Бєленька Г.В. Зростання дошкільників в праці. Київ: Шкільний світ, 2010. 112 с.  

4. Гавриш Н.В. та ін. Розумне виховання сучасних дошкільнят. Київ: «Слово», 2015. 

176 с.  

5. Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку в контексті інноваційної 

педагогічної діяльності: монографія/ За науковою ред. Поніманської Т., І. Дічківської.  Рівне, 

2012. 2008 с.  

6. Дитина в сучасному соціопросторі: навч. пос. Київ, 2014. 272 с.  

7 Дошкільне та сімейне виховання: теорія, методика, практика. Матеріали науково-

практичної конференції. Одеса, 2016. 259 с. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Нако

пичув

альні 

бали/

сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 
Т1

4 

Т1

5 

100 400/10

0 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Нако

пичув

альні 

бали/

сума 
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Т1

4 

Т1

5 

60 300/10

0 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
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8. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья. Москва. 

2008. 144 с.  

9. Клеманська В. Кінезотерапія. Профілактика постави та плоскостопості у 

дошкільників. Порада педагогам і батькам. Наша школа. 2013. №6. С. 11–14.  

10. Ковенар  О.В.  Теоретико-методичні  засади  організації  перед  шкільною освітою: 

монографія. Кривий Ріг, 2015. 244 с.  

11. Кряжева  М.Л.  Развитие  эмоционального  развития  детей:  пособие  для 

педагогов и родителей. Ярославль, 2007. 208 с.  

12. Піроженко Т. Особистість дошкільника: Перспективи  розвитку. Тернопіль, 2010. 

136 с.  

13.  Піроженко Т.О., Хартман О.Ю. Виховуємо дитину, зростаємо як батьки:  навч.-

метод. посіб. Тернопіль, 2014. 168 с.  

14. Рубаха І., Рубаха Л. Любі малечі про цікаві речі. Харків, 2013. 112 с.  

15. Сухомлинський  В.О.  Батьківська  педагогіка.  Київ:  Рад.  Школа. 1979.  414 с.  

16. Ціннісні  орієнтації  дитини  у  дорослому  світі:  навч.-мет.  посіб.  Київ.  2016,  

248 с.  

17. Эйдемиллер,  Юстицкис  В.  Психология  и  психотерапия  семьи.  СПБ, 2001. 606 

с. 

 

Допоміжна 

28. Арнаутова Е. Социальное самочувствие семьи. Дошк. воспитание. 2004. № 6. С. 

57–63.  

29. Бабій В. Сімейні традиції та їх виховне значення. Позакласний час, 2004. № 7–8, 

С. 27–31. 

30.  Баніт О. Батьківська педагогіка за Сухомлинським. Шкіл. світ. 2002. Жовт. (№ 

39). С. 2.  

31. Барсукова І. Батьки і діти: як порозумітися? Уряд, кур'єр. 2004. Жовт. (№ 188). С. 

12.  

32. Белкин А.С. Знаете ли вы своего ребенка? Москва: Знание, 1986. 80 с.  

33. Бондаровська В.М. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому 

насильству: Роздуми та поради психолога. Київ: СДМ-Студіо, 1999. 63 с.  

34. Вивчаємо природу рідного краю: Знай, люби, бережи /уклад. В.Федієнко; Худож. 

І.Начинова.-X.: Торсінг, 2001. 24 с.: ілюстр.  

35. Волшебный праздник / пер. с англ. Аевинзон. Москва: Росмзн, 2000. 96 с.: ил. 

(Вместе с мамой,. вместе с папой). 

36. Вчимось мислити без проблем: Увага, логіка, пам'ять / уклад. В.Федієнко, 

Г.Марченко, О. Худож. І.Начинова. Xарків: Торсінг, 2001. 24 с.: ілюстр. (Крок до школи). 

37. Голота Л., Карпенко В. Я вчу абетку. Я вчусь читати. Я читаю: кн. для батьків і 

дітей / худож. Л.Пономар. Київ: Просвіта, 2001. 119 с.: ілюстр. 

38. Гончаренко І. Порадник батькам, як виховувати дітей. Скратон, 1962. 44 с. 

39. Гуров В.Н. Семья в системе формирования современной личности. Пед. 

образование и наука. 2001. № 4. С. 29–40. 

40. Єрофєєва Л. Надання допомоги батькам у сімейному вихованні. Почат. освіта. 

2004. Трав. (№ 20).  С. 18–26. 

41. Загадки з математики для малят / упоряд. О.Яловська, 2-ге вид. Київ: Редакція 

часопису «Народознавство», 2001. 79 с. 
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служб для молоді. Держ. ком. у справах сім'ї та молоді; Ін-т проблем виховання АПН 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Сімейна педагогіка» 
 

 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів лишається 

лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння 

матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над книгою. На 

лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання навчальної дисципліни, 

методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на меті 

дослідження нових напрямків розвитку, а також нових концепції та нових 

матеріалів. Наукова робота виконується самостійно під керівництвом 

викладача. 

 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, яка 

виконується в позааудиторний час. 

 

Методи контролю 
 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної 

студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального 

навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 
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Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна 

частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань 

відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально- 

методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним 

компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, 

цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та практичних 

завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-

методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним 

компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих 

студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті 

в письмовій формі шляхом написання контрольно-екзаменаційних робіт. 

 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної 

студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня 

набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи 

під час поточного, змістовно-модульного (проміжного) та семестрового 

(підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за 

традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна модульна 

рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну 
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діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – виконання та 

захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, лабораторних 

робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента 

протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного 

та практичного матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який 

завершується обов’язковим написанням змістовної модульної рейтингової 

контрольної роботи (ЗМРКР). 

 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового контролю 

 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково 

проводиться з тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом 

передбачений залік та екзамен. 

 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор. 

 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для 

оцінювання результатів поточного та підсумкового контролю, встановлюються 

відповідно до критеріїв оцінювання теоретичної та практичної підготовки 

студента. Інформацію про розподіл балів та кількість змістовних модулів 

викладач зобов’язаний довести до відома студентів на початку вивчення 

навчальної дисципліни. 

 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного 

контролю (ЗМРКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання 

контрольних завдань 
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для перевірки фактичного матеріалу відповідних змістовних модулів та 

розв’язування задач. Письмово-усна форма змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) вводиться на підставі рішення кафедри з подання викладача. 

 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. Завдання 

ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії оцінювання 

результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома студентів 

перед проведенням ЗМРКР. 

 

Пам’ятка для студентів 

 
До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються студенти, які 

виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. ЗМРКР проводиться 

для студентів групи за розкладом. Тривалість письмової компоненти становить 

одну академічну годину. Якщо запланована письмово- усна форма проведення 

ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить після перевірки письмових 

завдань в час та місці, визначеному розкладом. Проведення та перевірку 

виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи викладачів, які проводять 

практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, вважається 

атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. Контрольні завдання 

видаються кожному студентові. 

 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. При 

виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним 

матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР 

студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з 

іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, крім дозволених. 

Викладач зобов’язаний контролювати самостійність виконання студентом свого 

завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного 

заходу. 
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При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку 

проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, 

не перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний запис та 

оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

 

ЗМРКР  студента,  який  не  з’явився  на   контрольний   захід,  оцінюється 

нулем балів. 

 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право написати 

її повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану роботу 

зменшується на 1/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж самої 

кількості завдань. Якщо студент не з’явився на перше написання контрольної 

роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то штрафні бали не 

знімаються. 

 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж за 

два робочі дні після дати проведення контролю. 

 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, він 

може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше, ніж 

на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки цього 

завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри або 

визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання. 

 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути 

зменшена, а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду апеляції 

фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується підписами 

відповідних викладачів. Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений 
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термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці контрольного завдання, 

є остаточною. 

 

Форми контролю, умови рейтингової оцінки, критерії оцінювання 

залік 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Накопич

у-вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4  

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

Т
5

 

Т
6

 

Т
7

 

Т
8

 

Т
9

 

Т
1

0
 

Т
1

1
 

Т
1

2
 

Т
1

3
 

Т
1

4
 

Т
1

5
 

400 

Прак
тичні 
занят

тя 

10 
  

10 
 

10 
 

10 
 

10 10 
  

10 10 
 

10 10 
 

10 10 10 10 10  

Само
стійн

а 
робот

а 
(вклю

чно 
контр
ольні 
робот

и) 

70 60 60 30 
 

   КР – 30 

Усьо
го 

100 100 100 100 
400 

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

Поточне тестування та самостійна робота 

Накопич

у-вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3  

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

Т
5

 

Т
6

 

Т
7

 

Т
8

 

Т
9

 

Т
1
0

 

Т
1
1

 

300 

Практичні 
заняття 

10 
  

10 
 

10 
 

10 
 

10 10 
  

10 10 
 

10 10 
 

10  
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Самостійна 
робота 

(включно 
контрольні 

роботи) 

70 60 30 
 

  КР - 30 

Усього 100 100 100 300 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

80 – 89 В дуже добре 

65 – 79 С добре 

55 – 64 D задовільно 

50 – 54 Е достатньо 

 
35 – 49 

 
FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

 

0 – 34 

 

F 

Неприйнятно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим  повторним

 вивченням 

дисципліни 
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Навчально-методичні посібники для вивчення курсу 

1. Навчально-методичний комплекс дисципліни 

2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. 

– К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 392 с. – С. 138 – 170. 

3. Періодичні видання «Початкова школа», «Початкове навчання та 

виховання» та ін. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://osvita.org.ua – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини 

освіти, вищі навчальні заклади України 

2. http://school.kiev.ua/ – портал, присвячений проблемам впровадження 

нових технологій в галузі початкової, середньої освіти України 

3. http://edu.ukrsat.com/ – методичні розробки, навчальні програми, 

бібліотеки, олімпіади 

4. http:// Ed-еra.ua – сайт Міністерства освіти та науки України з новими 

правовими документами, які регламентують діяльність сучасної 

національної школи 

 

Технічні засоби : комп’ютер, проектор. 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Сімейна педагогіка» 
 

 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

 

ЛЕКЦІЯ І. 

СІМ'Я ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 

 

Навчальні цілі: ознайомити студентів з особливостями сім’ї як 

соціального і психологічного феномену, розкрити функції та психологічну 

структуру сім’ї, її типологію, психологічні особливості етапів життєдіяльності 

родини та психологічні особливості розвитку сучасної сім’ї; розвивати уміння 

аналізувати навчальний матеріал; виховувати інтерес до вивчення питань з 

психології сім’ї, професійну спрямованість, активність в опануванні матеріалу. 

 

Методичні вказівки до роботи над темою 

Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, самостійну 

підготовку до практичного заняття (письмові тези відповідей на питання для 

обговорення, виконання практичних завдань), участь в обговоренні питань під 

час практичного заняття, обов’язкове виконання самостійної роботи та 

підготовка мультимедійних презентацій з теми (від 10 слайдів). 

 

Конспект лекції 

Сім’я як соціально-психологічний феномен ПЛАН 

1. Соціально-психологічна характеристика сім’ї. 

2. Функції родини та специфіка їх реалізації в сучасних умовах. 

3. Типологія сім’ї. 

4. Психологічний аналіз етапів життєдіяльності родини. 

5. Психологічні особливості розвитку сучасної сім’ї. 

 

Література 

1. Андреева Т.В. Психология современной семьи : монографія / 

Татьяна Владимировна Андреева. – СПб. : Речь, 2005. – 436 с. 

2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї / Бондарчук Олена Іванівна : 

[навчально-методичний комплекс]. – К. : Міленіум, 2003. – 24 с. –(АПН 

України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти). 

3. Дружинин В.Н. Психология семьи / Владимир Николаевич Дружинин. 

– М. : КСП., 1996. – 368 с. 

4. Кісарчук З.Г. Психологічна допомога сім’ї / З.Г. Кісарчук, О.І. 

Єрмусевич. – Книга 1. Навчальний посібник (у 3 книгах). – К. : Главник, 2006. – 

128 с. – (серія «Психол. інструментарій»). Бібліогр. :  с. 122. 

5. Ковалев С.В. Психология современной семьи / Сергей Викторович 



 

 

Ковалев. – М. : Просвещение, 1988. – 208 с. – (Психологическая наука – школе). 

6. Монахова А.Ю. Психолог и семья : активные методы взаимодействия / 

Александра Юрьевна Монахова. – Ярославль : Академия развития : Академия 

Холдинг, 2004. – 160 с., ил. – (Практический психолог в школе). 

7. Навайтис Г. Проблемы семьи, воспитания в семье и семейной 

психодиагностики / Г. Навайтис // Мир психологии. – 2003. – № 3. – С. 231–236. 

8. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений  /  Под  общ.  ред.  Н.Н. Посысоева. – 

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 328 с. 

9. Семья в кризисном обществе / Под ред. М.С. Мацковского, Е.Ф. 

Фотеевой. – М. : Ин-т социологии РАН, 1993. – 96 с. 

10. Целуйко В.М. Психологические проблемы современной семьи 

/Валентина Михайловна Целуйко. – Екатеринбург : У- Фактория, 2007. – 496 с. 

11. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций / Л.Б. 

Шнейдер. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512 с. – (Серия 

«Кафедра психологии»). 

12. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи. – 2-е изд., 

расшир. и доп. / Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с. 

 

1. Соціально-психологічна характеристика сім’ї 

Сім’я відіграє особливу роль у всій історії розвитку людського 

суспільства. Саме вона виступає в ньому як носій «соціальної спадкоємності». 

Родина є найважливішим соціальним інститутом, оскільки саме в ній 

відбувається соціалізація особистості. Вона являє собою складний соціальний 

феномен. Вона є якнайдавнішим природним співтовариством людей, 

пов’язаних кровною спорідненістю. Разом з тим – це мала контактна група 

людей, яка має особливі форми взаємодії. 

Сім’ю можна розглядати і як особливий соціальний інститут, який 

регулює відтворення людини за допомогою особливої системи ролей, норм, 

організаційних форм. 

У сучасних визначеннях сім’ї підкреслюються всі ці характеристики. Так, 

Н. Смелзер вважає родиною засновані на кровній спорідненості, шлюбі або 

усиновленні об’єднання людей, пов’язаних спільністю побуту і взаємною 

відповідальністю за виховання дітей. А. Харчев звертає увагу на зв’язок сім’ї з 

потребами суспільства і розглядає її як історично конкретну систему шлюбних 

взаємин, як малу соціальну групу, члени котрої пов’язані шлюбними й 

родинними відносинами, спільністю побуту і взаємною моральною 

відповідальністю. Соціальна необхідність родини, на думку автора, завжди 

обумовлена потребою суспільства в фізичному й духовному відтворенні 

населення. 

Складний характер сім’ї як соціального утворення вимагає різних 

методологічних підходів до її соціально-психологічного аналізу. Як мала 

контактна група сім’я вивчається, насамперед, на мікрорівні, особлива увага 

при цьому звертається на аналіз міжособистісної взаємодії, організацію 

родинного життя, групову поведінку, розглядає сім’ю як систему соціальних 



 

 

ролей, що має певні особливості: 

− жорсткі нормативні установки сімейних стосунків, що зумовлюються 

існуванням у кожній культурі чітко окреслених уявлень про те, коли 

найдоцільніше створювати родину, якими мають бути стосунки між 

подружжям, батьками й дітьми, як розподіляються обов’язки між її членами, які 

заохочення і санкції необхідно застосовувати до членів сім’ї в різних ситуаціях 

тощо; крім того, родина безпосередньо залежить від суспільних інститутів, що 

регулюють порядок взяття й розірвання шлюбу, особливих прав і привілеїв, 

застосування певних санкцій (наприклад, позбавлення батьківських прав) тощо; 

− чітко окреслену гетерогенність складу родини за статтю, віком, що 

зумовлює різні потреби, ціннісні орієнтації членів сім’ї тощо; 

− закритий характер сімейної групи, що зумовлюється певною 

конфіденційністю стосунків, обмеженою можливістю й чіткою регламентацією 

порядку входження в родину нових членів і виходу з неї, мало того, іноді 

неможливістю виходу із сім’ї (наприклад, неможливо припинити об'єктивно 

існуючу спорідненість); 

− чітко визначену поліфункціональність родини, а це часто пов’язане з 

великою кількістю сімейних ролей, численними аспектами сімейного життя, що 

мають суперечливий характер; 

− історичність, тобто на життєдіяльність родини впливають не тільки 

якісні етапи її розвитку (залицяння, народження дітей та ін.), а й безпосередній 

досвід сімейного життя дорослих в їхніх батьківських сім’ях, коли вони самі 

були дітьми; 

− чітко окреслену емоційність сімейних стосунків, які мають 

абсолютний характер, що зумовлює велику суб’єктивну важливість багатьох, 

навіть об’єктивно незначних аспектів життєдіяльності родини й робить (з 

урахуванням впливу певних культурних стереотипів) успіх чи невдачу в сім’ї 

винятково значимими для людини, впливаючи на її світовідчуття, психічний і 

соматичний стани здоров’я. 

Як соціальний інститут сім’я вивчається на макрорівні, у цьому плані 

аналізуються насамперед її соціальні функції. При цьому функціоналісти 

виходять із гармонії сім’ї й суспільства як цілісності, розглядають функції 

родини як природний вияв і реалізацію потреб суспільства. 

Представники конфліктного підходу звертають увагу на складний і 

суперечливий характер сімейних відносин, на рольові та інші конфлікти, які 

виникають на ґрунті їх суперечливості. Очевидно, складність феномену родини 

обумовлює необхідність об’єднання різних підходів. 

Як особливий соціальний інститут та елемент соціальної структури сім’я 

тісно пов’язана з економікою. Особливості родини, її історичні типи 

визначаються пануючими економічними відносинами. Сім’я не обмежується 

лише родинними взаєминами, а передбачає і спільне мешкання родичів, 

наявність спільних елементів побуту, родинного домашнього господарства, 

розподілу праці. Інститут сім’ї має конкретно-історичний характер, він 

постійно змінюється і розвивається у зв’язку з розвитком потреб  суспільства. 

Життя родини, її історичні типи та структура залежать від загальних тенденцій 



 

 

змін, розвитку суспільства. 

У свою чергу сім’я впливає на всі сторони життя суспільства. У родині 

закладаються генетичні, біологічні основи здоров’я, звички, установки відносно 

власного здоров’я; вона виховує смаки і потреби; у молодшого покоління 

багато в чому визначає вибір професії, рівень духовних цінностей. Тут 

закладаються основи ставлення до старшого покоління. У сім’ї людина вперше 

стикається з розподілом праці і формами господарської діяльності. 

Родина має високу персональну значимість, сьогодні для більшості людей 

це необхідний життєвий осередок, особлива ніша, яка оберігає, захищає 

людину. 

 

2. Функції сім’ї та специфіка їх реалізації в сучасних умовах 

Головне призначення сім’ї – забезпечення соціальної й культурної 

безперервності розвитку суспільства. 

Функції сім’ї – це особливі форми життєдіяльності родини, що пов’язані 

із задоволенням певних сімейних потреб; певні способи вияву її активності, 

життєдіяльності всієї сім’ї та окремих її членів. 

Виділяють наступні функції сім’ї: репродуктивну (відтворювання 

населення), виховну, господарсько-побутову, економічну, первинного 

соціального контролю, духовного спілкування, дозвілля, емоційну, сексуально-

еротичну. 

Як соціальний інститут сім’я виконує насамперед репродуктивну 

функцію, тобто функцію дітонародження, відтворення населення. Вона не 

обмежується біологічним продукуванням, а має соціальний характер, оскільки 

передбачає не лише народження дитини, а й відтворення людини, яка б 

відповідала сучасному рівню розвитку суспільства. 

Із репродуктивною функцією тісно пов’язана виховна функція сім’ї, яка 

забезпечує спадковість у розвитку культури, участь у збереженні й передачі 

молодому поколінню духовних цінностей та трудових навичок. Родина 

забезпечує первинну соціалізацію дитини, уводить її до складного світу 

соціальних зв’язків, прищеплює їй звички, навички, формує погляди, моральні 

установки, цінності. 

Економічна й побутова функції дають змогу підтримувати фізичне 

здоров’я членів суспільства, економічно утримувати неповнолітніх і 

непрацездатних, доглядати дітей, надавати й отримувати господарчо-побутові 

послуги. 

Первинний соціальний контроль є важливою функцією, адже сім’я 

здійснює первинну моральну регламентацію поведінки людини в різних сферах 

життєдіяльності, а також відповідальності й зобов’язань у стосунках між 

чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, формує і підтримує моральні та 

правові санкції за неналежну поведінку й порушення моральних взаємин між 

членами родини. 

Духовно-емоційна – забезпечує розвиток особистісних якостей членів 

сім’ї, сприяє їх духовному взаємозбагаченню, здійснює емоційну стабілізацію 

індивідів і їхню психологічну терапію, психологічний захист, надає емоційну 



 

 

підтримку. 

Сексуально-еротична функція полягає в задоволенні сексуальних потреб 

людини, в отриманні почуттів довіри, ніжності, любові. 

Функція дозвілля пов’язана з організацією раціонального дозвілля, 

задоволенні потреб у сумісному проведенні вільного часу, взаємозбагаченні 

інтересів. 

Розглянуті функції сучасної родини є узагальненими, тому не вичерпують 

переліку її функцій. Так, родина виконує рекреативну, тобто відновлювальну, 

або функцію емоційної стабілізації та психологічної терапії. Іноді дослідники 

сім’ї називають також феліцітологічну функцію, що означає «щастя». Однак 

точніше віднести її до індивідуальних функцій, що задовольняють особисті 

потреби індивідів. 

На сучасному етапі розвитку сім’ї не всі функції виконуюються в 

повному обсязі, тому використовують поняття «дефункціоналізація сім’ї». 

Проте родина має здібність до відновлення й самодопоги. 

 

3. Типологія сім’ї 

На сьогодні існує чимало критеріїв визначення різних типів родини. 

Історія знає різні види сім’ї, які визначаються за характером шлюбу: 

моногамні та полігамні. Моногамна складається з двох суб’єктів подружжя, 

полігамна має два різновиди: полігінія (багатоженство) та поліандрія 

(багатомужжя). Історично першим видом була полігамна сім’я, а з розвитком 

суспільства їй на зміну приходить моногамна. У сучасному світі полігінія 

зберігалася переважно у країнах Арабського Сходу, поліандрія зустрічається в 

деяких племен Індії, Тибету, Південної Америки. 

У сучасних країнах зустрічаються також нетрадиційні одностатеві 

родини. Сексуальні меншини ведуть боротьбу за їх визнання та правове 

оформлення. 

З точки зору сфери вибору подружжя сім’ї поділяють на ендогамні (взяті 

у межах власної спільноти) та екзогамні (між представниками різних груп). Це 

призводить до виникнення двох видів родини: соціально-гомогенної 

(однорідної) та соціально- гетерогенної (різнорідної). За даними соціологів, 

гомогенні сім’ї складають близько 70% від загальної кількості. У таких родинах 

чоловік, жінка та їхні батьки належать до одних і тих самих соціальних груп. 

Гомогенна сім’я, як правило, більш стійка, гармонійна, елітарна, їх до 36%. 

Належність до різних культурних, соціальних груп, різна освіченість, професії 

порушують гармонію, стійкість, тому тут переважають авторитарні стосунки. 

Проте ці особливості не слід абсолютизувати, бо іноді існуючі відмінності 

стимулюють більшу активність самоосвіти, самовиховання тощо. 

За типом верховенства, керівництва родиною визначають такі різновиди: 

егалітарна (рівноправна), авторитарна й ліберальна. Егалітарна – основана на 

розподілі ролей відповідно до особистих якостей і здібностей подружжя, на 

участі кожного у прийнятті рішень, де виховання дітей спирається на 

переконання, а не на примус. Егалітарну сім’ю часто називають 

демократичною, маючи на увазі розподіл влади. Авторитарні характеризуються 



 

 

жорстким підпорядкуванням одному з подружжя чи іншому членові родини. У 

ліберальній спостерігається відстороненість, відчуженість членів сім’ї один від 

одного, байдужість до справ і почуттів іншого. 

Особливості родини залежать також від її складу. Дослідники виділяють 

розширену сім’ю, яка включає різні покоління, нуклеарну (окрему, просту), яку 

утворюють подружжя з дітьми, і неповну, коли відсутній один із подружжя. 

Під час соціологічного аналізу родини велике значення має врахування 

вікових характеристик подружжя. Розрізняють молодіжну сім’ю, коли вік 

подружжя до 30 років, середнього подружнього віку, літню подружню пару. 

Вік накладає відбиток на родинні стосунки, на характер труднощів, протиріч, 

які доводиться долати. У молодіжній сім’ї це труднощі адаптації до подружніх 

обов’язків, до нового побуту. У родині середнього подружнього віку – 

проблеми уникнення нудьги, одноманітності, стереотипності у взаєминах 

подружжя, виникнення конфліктів. У літнього подружжя – проблеми 

дбайливого ставлення один до одного, поступливості, засвоєння нових ролей, 

здоров’я. 

За стадією становлення розрізняють сім’ї: молоді (до 9 років), для яких 

істотним у психологічному аспекті є ставлення подружжя один до одного і до 

спільного сімейного життя; середні (10–19 років), які характеризуються 

стабільними стосунками, усталеним розподілом ролей, обов’язків, наявністю 

дітей, котрі підросли і є відносно самостійними; зрілі (понад 20 років), для яких 

характерне зростання значимості подружніх стосунків, зокрема завдяки 

набуттю дітьми самостійності та незалежності. 

Суттєво впливає на характер родинних стосунків кількість дітей. З цим 

критерієм зазвичай виділяють такі різновиди сім’ї: бездітні, однодітні, 

малодітні та багатодітні родини. Бездітні (де протягом 10 років подружнього 

життя не народилася дитина) складають більше 15% усіх сімей. Кожна третя 

така родина розпадається частіше за все з ініціативи чоловіків. Однодітні сім’ї 

складають у містах більше 50%, із них розпадається кожна друга. Малодітна (з 

двома дітьми) відзначається більшою стійкістю. Вона створює кращі умови для 

формування особистості дитини, її моральних якостей і комунікативних 

здібностей. Багатодітна (троє та більше дітей) розпадається рідко, має й інші 

переваги, хоча в сучасних умовах її існування пов’язане з великими 

матеріальними труднощами. 

Розрізняють родина зі сприятливим і несприятливим психологічним 

кліматом. 

Сім’ї зі сприятливим психологічним кліматом характеризуються 

згуртованістю, доброзичливістю і водночас високою вимогливістю подружжя 

один до одного, відповідальністю, почуттям захищеності й емоційної 

задоволеності. Важливий показник сприятливого родинного психологічного 

клімату – це прагнення до спільного розв’язання сімейних проблем, проведення 

дозвілля при одночасній відкритості родини, її широких соціальних контактах. 

Сім’ї із несприятливим психологічним кліматом характеризуються насамперед 

напруженістю чи навіть конфліктністю міжособистісних стосунків, коли члени 

родини негативно ставляться один до одного, їм властиве почуття 



 

 

незахищеності, емоційного дискомфорту від перебування в сім’ї. 

 Залежно від ступеня негараздів розрізняють родини конфліктні, де 

виникають суперечності між інтересами, потребами, бажаннями членів сім’ї, 

що породжує сильні і тривалі негативні емоції; кризові, де потреби та інтереси 

стикаються особливо різко, оскільки стосуються найважливіших сфер 

життєдіяльності родини; проблемні, що потребують допомоги в 

конструктивному розв’язанні конфліктів, у подоланні об’єктивних складних 

життєвих ситуацій (наприклад, відсутність житла й засобів існування) при 

збереженні загальної позитивної сімейної мотивації. 

Родини також розрізняють за якістю зовнішніх і внутрішніх меж. 

Найбільш патологічними варіантами, що розміщуються на протилежних 

полюсах континууму, є ретрофлексуюча (від ретрофлексії як спрямування 

енергії всередину) і дезорганізована сім’ї. Ретрофлексуюча має тверду 

непроникну спільну межу і водночас прозорі індивідуальні межі. Члени цієї 

родини так тісно взаємопов’язані через острах розриву стосунків, що це знижує 

можливості індивідуального зростання. Проблеми, що виникають внаслідок 

заплутаних, неконструктивних стосунків, не розв’язуються через жорсткі 

зовнішні межі сім’ї, відсутність достатніх контактів з оточенням. У таких 

родинах існує велика небезпека виникнення психосоматичних захворювань. 

Дезорганізована сім’я з надмірно прозорими зовнішніми межами розміщується 

на протилежному полюсі континууму. Тут через відсутність достатнього 

взаємного контакту її членів і відкритості зовнішніх меж існує велика небезпека 

асоціальної поведінки чи розпаду родини як цілого. Між зазначеними 

полюсами розміщується більшість родин, що функціонують з більш-менш 

адекватними межами. 

Розрізняють також родини з різним виховним потенціалом: виховально-

сильні, тобто зі сприятливою моральною атмосферою родини; виховально-

стійкі, де створюються загалом сприятливі можливості для виховання, а 

труднощі, що виникають у сім’ї, а недоліки усуваються за допомогою інших 

соціальних інститутів, насамперед, школи; виховально-нестійкі, для яких 

характерна неправильна виховна позиція батьків (наприклад, надмірна опіка) 

при відносно високому загальному виховному потенціалі сім’ї; виховально-

слабкі зі втратою контакту з дітьми і контролю над ними, коли батьки з різних 

причин (через поганий стан здоров’я, перевантаженість роботою, низький 

рівень освіти та психолого-педагогічної компетентності) не здатні правильно 

виховувати дітей, поступившись впливі групі однолітків. Із психолого-

педагогічного погляду негативно впливають на становлення особистості 

дитини родини виховально-слабкі з постійною конфліктною атмосферою, 

виховно-слабкі з агресивно негативною атмосферою, у яких панують 

агресивність і жорстокість, маргінальні з алкогольною та сексуальною 

деморалізацією, правопорушницькі, злочинні, психічно обтяжені. 

На сьогодні існує багато типів сімей, у основі виділення яких лежать різні 

критерії. 

 

4. Психологічний аналіз етапів життєдіяльності сім’ї 



 

 

Життєвий цикл розвитку родини визначається об’єктивними подіями 

(народження, смерть) і здійснюється в контексті вікових змін усіх членів сім’ї. 

Віково-психологічні зміни, що стосуються особистості кожного члена родини, 

докорінно перетворять життя останньої: змінюються система потреб і мотивів 

особистості, способи її поведінки й діяльності, соціальний статус членів сім’ї, а 

отже, стиль спілкування та характер функціонування родини в цілому. 

Визнання наявності цих відмінностей призвело до необхідності 

визначення основних стадій життєвого циклу сім’ї. Важливість такої 

періодизації багато в чому визначається тим, що для кожної стадії життєвого 

циклу характерні типові проблеми розвитку, знання яких допоможе подружжю, 

з одного боку, підготуватися до їх появи і вирішення, а з іншого – розробити 

систему рекомендацій фахівців з надання соціальної та психологічної допомоги 

родини. 

Термін «життєвий цикл» уведений в науку американським демографом 

Полом Гліком в кінці 40-х років XX століття. Життєвий цикл сім’ї – 

закономірна послідовність стадій розвитку родини протягом усього періоду її 

існування. 

Е. Дюваль 1950 р. першим опублікував роботу з проблем розвитку сім’ї й 

підрозділив життєвий цикл родини на вісім стадій, пов’язаних із розвитком, від 

моменту укладення шлюбу до припинення існування сім’ї у зв’язку зі смертю 

обох із подружжя. 

Життєвий цикл сім’ї, за Е. Дюваль, складається з наступних стадій: 

1. Прийняття й освоєння подружніх ролей. На цій стадії молода 

подружня пара не має ще дітей, але вирішує питання, пов’язані з бажанням 

стати батьками. Подружжя займається врегулюванням відносин із збільшенням 

числом родичів і насамперед зв’язку з батьківськими сім’ями. 

2. Поява в родині дітей. Поява першої дитини вимагає від подружньої 

пари переходу від діадного типу відносин та адаптації до відносин у 

трикутнику. Турботи, пов’язані з доглядом за дитиною, її правильним 

розвитком є головними в цей період. 

3. Сім’ї з дітьми–дошкільниками. Це час первинного введення дітей у 

позародинні інститути (дошкільні заклади). Батьки повинні адаптуватися до 

вікових потреб дошкільнят, у них накопичується втома, їм необхідно долати 

труднощі, пов’язані з сильним обмеженням особистого простору. 

4. Сім’ї з дітьми молодшими-школярами. У цей період основну увагу 

батьків притягнуто до шкільних справах дітей. Спонукання школярів до 

навчальних успіхів – головне завдання родини. 

5. Сім’ї з підлітками. Прийняття «підлітковості» дітей – важливе і 

складне завдання для батьків і дітей. Від батьків потрібні зміна ставлення до 

дітей-підлітків, установлення рівноваги між наданням свободи підліткам і 

прийняттям ними відповідальності. Дорослішання дітей дозволяє батькам 

створювати власне коло інтересів, безпосередньо не пов’язаних із дітьми, 

активно займатися питаннями власної кар’єри. Відбувається підготовка до 

виходу дітей із родини. 

6. Вихід молодих людей із сім’ї (від відходу першої дитини до моменту, 



 

 

коли наймолодший покине батьківську родину). Сім’я: дорослі й діти 

експериментують із незалежністю один від одного. Молоді люди звільняються 

від опіки батьків. Важливим завданням при вирішенні питань відділення дітей є 

збереження підтримки як основи родини. 

7. Середній вік батьків (від «порожнього гнізда до відходу на пенсію»). 

Період, коли батьки залишилися знову самі без дорослих дітей, що покинули 

рідне «гніздо». Основним завданням постає переструктурування подружніх 

стосунки. Старше й молодше покоління вчиться вибудовувати відносини 

незалежності та збереження сімейних зв’язків. 

8. Старіння членів родини (від відходу на пенсію до смерті обох 

подружжя). Найскладніші завдання цього етапу: прийняття факту відходу на 

пенсію й адаптація до старості. У зв’язку зі смертю одного з подружжя в 

іншого виникають проблеми втрати й самотнього життя. Збереження сімейних 

зв’язків з дітьми та онуками допомагає проживанню останнього етапу 

життєвого циклу родини. 

Аналіз   представленої   періодизації   свідчить   про    те,    що Е. Дюваль 

визнає дитячу підсистему сім’ї провідною. Завдання розвитку пов’язані з 

народженням дітей, їх вихованням і доглядом батьківської родини. 

У сучасній психології відома періодизація Е. Васильєвої, яка виділяє 

п’ять стадій життєвого циклу сім’ї: 

1) зародження родини до народження дитини; 

2) народження і виховання дітей; 

3) закінчення виконання сім’єю виховних функцій; 

4) діти живуть з батьками, і хоча б один не має власної родини; 

5) подружжя живуть одні або з дітьми, що мають власні сім’ї. 

Авторка також виходить із того, що на кожній стадії вирішуються свої, 

властиві тільки цьому періоду завдання, відповідно, а характеристика кожного 

періоду досить специфічна. 

Психологічний підхід до періодизації життєвого шляху  сім’ї (С. Мінухін, 

А. Варга, О. Черніков та ін.) виходить із цілісності сім’ї  як системи, 

взаємозалежності й автономності основних підсистем родини: подружньої, 

батьківської, дитячої, взаємозв’язку функцій і структури сім’ї. Події в родині, 

що закономірно виникають (виникнення подружньої пари, народження дітей, їх 

відхід з сім’ї тощо) природним чином спричиняють зміни у структурі сімейного 

взаємодії, змінюють функції сім’ї, їх зміст та ієрархію. 

На кожній стадії родина зустрічається з певними завданнями розвитку, 

від ефективності вирішення яких залежить успішність проходження нею 

подальших етапів. Для кожної стадії життєвого циклу сім’ї характерні типові 

проблеми і динаміка змін. Переходячи від одного етапу до іншого, родина стає 

більш високоорганізованою і складною системою. 

Можна виділити наступні основні етапи повного циклу функціонування 

сім’ї з урахуванням типових завдань розвитку: 

1. Дошлюбний період: від зустрічі та знайомства майбутнього подружжя 

до укладення шлюбних відносин. Це етап виникнення емоційного тяжіння в 

парі, виявлення подібності цінностей та орієнтацій; прояснення очікувань і 



 

 

домагань щодо майбутнього спільного життя. Вирішуються проблеми 

особистісної ідентичності, досягнення емоційної та фінансової незалежності від 

батьків, визначення власного соціального статусу, розвиваються навички 

залицяння й залучення партнера. 

2. Укладення шлюбу й виникнення подружніх відносин. Основний зміст – 

вироблення правил спільного життя. Вирішуються проблеми влади: розподіл 

сфер відповідальності, вибір способів вирішення спорів і конфліктів; 

встановлюється баланс емоційної близькості/віддалення, набувається досвід 

сексуального спілкування з партнером, вибудовуються кордони з 

батьківськими сім’ями, родичами, друзями чоловіка і дружини; набуваються 

навички розподілу сімейного бюджету, організації дозвілля, ведення 

домашнього господарства. розпочинається підготовка до ролі батьків. 

Типові проблеми даного етапу пов’язані з: 

− відмінністю моделей сім’ї у подружжя, обумовленими досвідом життя 

в батьківських сім’ях; 

− неможливістю в короткий період виробити модель власної сім’ї, 

відмовившись від частини особистих стереотипів, переконань, звичок; 

− відсутністю або різницею в досвіді сексуальних відносин; 

− неготовністю чи небажанням мати дітей; 

− фінансовими труднощами і незабезпеченістю житлом; 

− неминучістю проведення величезної кількості переговорів щодо життя 

разом. 

3. Народження дітей. Поява першої дитини вимагає засвоєння 

батьківських ролей, переходу від діадних відносин до відносин у трикутнику, 

де емоційна дистанція у відносинах «мати» – 

«новонароджений»  значно  коротший,  ніж  у  стосунках  «чоловік» – 

«дружина», «батько» – «дитина». У чоловіків з’являються характерні 

ревнощі до дитини через сильне захоплення матері. Дбайливе ставлення обох 

батьків сприяє формуванню в дитини почуття довіри до інших. За відсутності 

турботи з боку батьків дитина стає млявою й загальмованою. Засвоєння нової 

сімейної функції, пов’язаної з народженням і вихованням дитини, вимагає нової 

перебудови структури родини. Для цього необхідні зміни деяких сталих правил 

взаємодії між подружжям, що стали батьками, вибудовування нових взаємин із 

бабусями й дідусями, перерозподіл сімейного бюджету, прийняття нової 

ієрархії цінностей: родина, дитина, чоловік, робота, друзі, батьки, родичі. У 

подружжя виникає проблема зниження інтенсивності сексуальних відносин. 

Жінки переживають дефіцит професійної самореалізації, з’являється заздрість 

до «свободи» чоловіків. Як наслідок труднощів вирішення природних завдань 

цього періоду в подружжя можуть виникнути незадоволеність один одним, 

родинними відносинами. 

4. Виникнення дитячої підсистеми. Народження другої й наступних 

дітей знову ставить перед сім’єю необхідність зміни чинної ситуації, 

переструктурування способів міжособистісної взаємодії в родинній системі. 

Поява братів, сестер означає виникнення самостійної підсистеми – дитячої 

(сиблінгової) зі певними правилами й нормами. Між дітьми природним чином 



 

 

виникають відносини суперництва, конкуренції, співробітництва, 

взаємодопомоги і підтримки. Батькам належить встановити баланс між 

владарюванням, турботою і відповідальністю та прийняттям права кожної 

дитини і сиблінгової підсистеми на автономію. 

5. Введення дітей в позасімейні інститути: дитячі дошкільні установи, 

школи. Розширюється мережа зовнішніх соціальних контактів, що вимагають 

від подружжя готовності, знань і умінь взаємодіяти з вихователями, вчителями, 

медичними працівниками, керівниками гуртків, тренерами, іншими батьками та 

їхніми дітьми. Батьки навчають дитину прийняття соціальних норм і правил 

тих груп, до яких вона включається, рішення проблем взаємодії з однолітками 

та статусними особами. При вирішенні завдань соціалізації дитини перед 

батьками одночасно постає важлива екзистенціальна проблема – збереження й 

розвиток унікальної своєрідності дитини, визнання його індивідуальності й 

неповторності, прийняття як сильних, та і слабких сторін його особистості. 
6. Сформована зріла сім’я. Відмінною рисою цього етапу життєвого циклу родини є чітка 

вираженість і взаємодія різноспрямованих тенденцій. Це період, який виявляє 

здатність подружжя до емоційної підтримки один одного, 

успішність/неуспішність професійної кар’єри одного або обох партнерів, що 

виявляє високий/низький економічний рівень життя сім’ї, можливості 

проведення дозвілля, способи вирішення конфліктів і проблем, що виявляють 

ступінь психологічної та сексуальної сумісності подружжя. Усталений 

родинний устрій, звичний спосіб життя і характер відносин між подружжям, 

батьками й дітьми створює атмосферу стабільності, упорядкованості в родині, 

що викликає в подружжя прагнення зберегти статус-кво і провокує опір будь-

яким змінам. Виникає небезпека стагнації відносин, вихолощення з них 

емоційного компонента. З іншого боку, з’являється відчуття емоційного 

перенасичення подружжя один одним, наслідком чого стають подружні зради, 

сексуальні дисгармонії, спроби розлучень через «розчарування в партнері». Це 

період дорослішання дітей, досягнення хоча б одним з них підліткового віку. 

Забезпечення умов для фізичного та психічного розвитку дитини сприймається 

батьками як найважливіше завдання. Необхідні нові правила у відносинах з 

дітьми, які стають дорослими. Батькам доведеться знаходити такі способи 

взаємодії, що зберегли б контакт з підлітком, і в той же час, поважаючи його 

самостійність і право на автономію, надали йому можливості тримати в секреті 

деякі сторони свого досвіду. У підлітковому віці особливого значення набуває 

група однолітків. Це окрема субкультура зі своїми поглядами на секс, моду, 

проведення дозвілля, політику, навчання, спосіб життя, майбутнє. Сексуальні 

потреби, вимоги школи й конкуруючий вплив однолітків вимагають від сім’ї 

здатності приходити до згоди з приводу самостійності і управління дітьми. 

7. Фаза, у якій діти покидають батьківський дім. Ця стадія життєвого 

циклу родини починається з того моменту, коли перша (не обов’язково старша) 

дитина залишає сім’ю, і триває до того часу, коли її залишає останній з дітей. 

Цей етап насичений змінами: догляд дітей може супроводжуватися 

поповненням та розширенням родини за рахунок батьків подружжя. Один з 

дітей може створити власну родину і повернутися до батьків зі своїм чоловіком 



 

 

і дитиною або ж йому буде потрібна допомога з їх боку для догляду за онуками. 

Саме на цей період припадає найчастіше смерть прабатьків. Від сформованого 

стилю взаємин у сім’ї багато в чому залежить, якою мірою родина адаптується / 

не адаптується до цих змін. Ригідний стиль, закритість сім’ї збільшують 

імовірність того, що навіть нормальні, природні зміни будуть переживатися як 

криза. Гнучкість у відносинах і сімейних правилах, збереження поваги і 

почуття любові між подружжям, відкритість сім’ї до контактів з безпосереднім 

соціальним оточенням допомагають впоратися з виникаючими змінами. 

Основний психологічний зміст періоду – розлука з дітьми, визнання їх 

самостійності та автономії при збереженні емоційного зв’язку з ними. Молоді 

люди, відділяючись від батьківської родини, повинні в той же час підтримувати 

зв’язок із нею. 

8. Стадія «спорожнілого гнізда». З відходом дітей з сім’ї подружжя 

вирішує не тільки завдання прийняття неминучості та природності їх 

відділення, але повинні знову навчитися жити вдвох. Це період, коли 

батьківські функції родина фактично виконала, подружні відносини знову 

посідають домінуючу позицію. У багатьох подружніх пар це найщасливіший 

період у житті. Задоволеність шлюбом на цьому етапі життєвого циклу 

визначається, насамперед, тим, наскільки гармонійними були стосунки 

подружжя на попередніх етапах. У тих сім’ях, де батьківські й подружні 

системи відносин не усвідомлювалися як автономні, скорочення батьківських 

функцій сприймається як криза. Залишившись без дітей, подружжя може 

відчути себе чужими і самотніми. Поява онуків призводить до необхідності 

засвоїти ролі бабусь і дідусів, реалізувати нові способи участі в житті дітей, 

створити правила взаємодії з родинами невістки або зятя. Важливе завдання 

цього періоду – пристосування до відходу на пенсію, яке по-різному 

переживається чоловіками й жінками. Чоловіки гостріше переживають втрату 

продуктивності та соціальних зв’язків. Жінки, що продовжують вести домашнє 

господарство, активно виконують роль бабусі, відхід на пенсію сприймають як 

можливість більше часу приділяти родині, дітям, онукам. Сім’я для жінок 

традиційно має більшу цінність, ніж робота, професійна кар’єра. Проблеми 

адаптації до відходу на пенсію пов’язані зі зниженням доходів, погіршенням 

здоров’я, зниженням сексуальної активності, втратою цікавої, значимої роботи, 

звуженням кола соціальних контактів, зміною звичного режиму життя. 

Труднощі адаптації до відходу на пенсію може посилити смерть чоловіка. 

9. Завершальний етап життя родини: після відходу з життя одного з 

подружжя. Втрата близької людини знаменує настання завершального етапу 

життєвого циклу родини. Пов’язана зі втратою скорбота так чи інакше зачіпає 

кожного члена нуклеарної та розширеної сім’ї. Найбільш важко переживає 

смерть одного з подружжя той, хто залишився на самоті. Головне завдання 

розвитку в зв’язку зі смертю близької людини – сумувати про втрату 

значимих відносин і зуміти переключити увагу на якусь діяльність. Пережити 

втрату – значить відгорювати. Спроби членів родини уникнути горювання, 

скорботи може призвести до появи почуття провини, гніву чи депресії. 

Можна виділити чотири стадії процесу горювання. 



 

 

Перша стадія: стадія шоку, заціпеніння. Члени сім’ї не виражають 

сильних емоцій, не визнають смерть. 

Друга стадія: гостра скорботу, виявляється зануреною у спогади про 

минуле. Допомагають бесіди з людьми, які знали померлого, перегляд 

фотографій. 

Третя стадія: туга, що супроводжується зниженням інтенсивності 

скорботи, прийняттям втрати члена сім’ї, пригніченості. 

Заключна, четверта, стадія: відновлення. Члени родини перебудовують 

своє життя. Один з батьків, що залишився, може увійти в сім’ю одного з дітей. 

Прийнятним виходом є повторний шлюб овдовілого партнера. 

Таким чином, будь-яка сімейна система прагне пройти власний життєвий 

цикл відповідно до закону розвитку систем. У той же час, відповідно до закону 

гомеостазу, кожна стадія циклу несе тенденцію зупинитися назавжди, ніколи не 

змінюватися. 

 

5. Психологічні особливості розвитку сучасної сім’ї 

Аналіз тенденцій розвитку сучасної родини засвідчує, що вона тяжіє до 

егалітарної нуклеарної малодітної сім’ї, часто з орієнтацією на подружню. З 

одного боку, така родина краще пристосована до сучасного життя як 

мобільніша і демократичніша порівняно з традиційною, багатопоколінною і 

розгалуженою. З іншого боку, нуклеарна малодітна сім’я далеко не завжди 

сприяє успішній реалізації родинних функцій. 

Можна визначити такі тенденції функціонування сучасної 

сім’ї: 

− усе більшого розвитку набуває неповна і позашлюбна сім’я. 

− утворення двох центрів життя, роботи і дому (раніше 

професійна діяльність і домашнє господарство існували в єдності). Це 

призвело до зниження економічної функції сім’ї. 

− зросла роль жінок в економічній, культурній, політичній сферах 

суспільного життя, а це викликає їх прагнення до більшої  самостійності, 

перегляду традиційної структури родинних відносин, рівноправності з 

чоловіками у прийнятті рішень. 

− сучасна сім’я стає егалітарною на противагу патріархальностій 

чоловічої авторитарності. Принцип егалітарності не обмежує права й гідність 

чоловіка та жінки, забезпечуючи кожному з них рівні можливості професійного 

та духовного зростання. 

− суспільна цінність родини усе більше визначається її роллю у 

примноженні й передачі у спадок приватної власності, організації виробництва, 

споживання й побуту тощо. 

− зниження виховної функції сім’ї. 

− багато чоловіків і жінок свідомо не вступають у шлюб, а задоволення 

потреби в коханні пов’язують із пошуком сексуального партнера, а не зі 

створенням родини. 

− дошлюбна поведінка молоді характеризується активними 

сексуальними пробами на фоні недостатньої психосексуальної обізнаності. 



 

 

− зростає кількість молодих сімей (до 39%), основним мотивом 

створення шлюбів яких було «народження дитини». За соціальними даними, 

значна частина таких родин (до 31%) розпадається протягом трьох років. 

− серед мотивів шлюбу в молоді домінують раціональний і матеріальний 

розрахунки. 

− у дошлюбній поведінці молодих людей спостерігається неадекватно-

завищені вимоги до особистості партнера і до шлюбу в цілому (частіше у 

жінок), що призводить до відмови від створення сім’ї та самоактуалізації 

особистості у професійній діяльності. 

− в установках на лідерство і керівництво в сім’ї значна частина 

чоловіків (72%) віддає перевагу чоловіку, більша частина жінок зорієнтована на 

демократичну сім’ю. Але в родинному житті багато молодих жінок виявляє 

тенденцію до домінування й маніпуляції партнером, дітьми. 

− сучасні родини стійко зорієнтовані на малодітну сім’ю. 

− більшість пар (із різним сімейним стажем) не схильна до 

співробітництва, пошуку шляхів стабілізації відносин, у них не сформовано 

соціально-психологічні уміння вирішувати міжособистісні проблеми. Усе це 

формує установку на розлучення як засіб вирішення конфліктів і напруги. 

− протилежність мотивів, цілей, функціонально-рольових позицій, 

особистісних характеристик молодого подружжя все більше ускладнює 

адаптації до шлюбу, зменшує гнучкість і толерантність партнерів, скорочує 

тривалість адаптивного періоду молодої сім’ї, наближає їх до розлучення. 

− сучасна родина характеризується дезінтегрованістю й незахищеністю 

перед зовнішніми факторами. 

− середню сучасну сім’ю характеризує закритість, консервативність, 

дисгармонійність, корпоративність у відносинах. 

− зростає кількість розлучень людей похилого віку. 

− збільшується кількість жінок, незадоволених сексуальними 

відносинами з чоловіком. 

− збільшились скарги подружжя на сексуальні дисфункції, детерміновані 

психологічними факторами. 

− погіршуються батьківсько-дитячі стосунки, яким характерні 

авторитарна й домінантна поведінка батьків, придушення дитячих потреб, 

заборона проявів емоцій і почуттів, використання дітей для задоволення 

власних незадоволених потреб, що в комплексі формує співзалежну поведінку і 

призводить до дисфункційного розвитку особистості. 

− значна частина молоді зорієнтована на повторний шлюб і позашлюбні 

зв’язки (у випадку, якщо шлюб невдалий). 

− зменшується середня тривалості шлюбу. 

− спостерігається відтермінування часу вступу до шлюбу. 

− багато подружніх пар проживає без оформлення шлюбу. 

− збільшується кількість самотніх людей, які не беруть шлюб. 

Усі ці тенденції властиві (хоч і в меншій мірі) й розвитку сучасної сім’ї в 

Україні. Учені стурбовані наростанням негативних тенденцій і явищ у родині та 

внутрішньосімейних стосунках, багато в чому зумовлених кризовим станом 



 

 

українського суспільства. Багато вчених вважає, що сім’я досягла стану 

глибокого розпаду і цей процес є незворотнім. Однак дехто ставиться 

позитивно до розпаду нуклеарної сім’ї й очікує, що виникатимуть нові форми 

родини і шлюбу, які сприятимуть створенню більш відповідного до оточуючого 

середовища і збільшенню можливостей самовияву й самовираженню всіх 

членів родини. 
 



 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Сімейна педагогіка» 
 

 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

ЛЕКЦІЯ ІІ. 

ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ СТОСУНКИ 

 

Навчальні цілі: розкрити поняття «шлюб», рольову 

структуру сімейних взаємин, ознайомити студентів зі 

специфікою шлюбно- сімейних стосунків, їх моделями, 

факторами стабільності шлюбно- сімейних відносин; 

розвивати уміння аналізувати навчальний матеріал; 

виховувати інтерес до вивчення питань психології сім’ї, 

професійну спрямованість, активність в опануванні 

матеріалу. 

Методичні вказівки до роботи над темою 

Робота передбачає засвоєння лекційного матеріалу, 

самостійну підготовку до практичного заняття (письмові 

тези відповідей на питання для обговорення, виконання 

практичних завдань), участь в обговоренні питань під час 

практичного заняття, обов’язкове виконання самостійної 

роботи та підготовка мультимедійних презентацій з теми 

(від 10 слайдів). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конспект лекції Шлюбно-сімейні стосунки 

ПЛАН 
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2. Моделі шлюбу. 

3. Мотиви шлюбу. 
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1. Співвідношення понять «шлюб» і «сім’я» 

У життєвому розумінні поняття «шлюб» і «сім’я» 

можуть ототожнюватися, проте в психології ці поняття 

прийнято розмежовувати. 

Сучасна наука визначає шлюб як санкціоновані 

суспільством статеві відносини між чоловіком і жінкою з 

подальшим встановлення їхніх подружніх, батьківських 

прав та обов’язків. Сім’я, у свою чергу, розглядається, з 

одного боку, як соціальний інститут – історично 

конкретна система взаємовідносин між подружжям, між 



 

 

батьками та дітьми та, з іншого, як мала соціальна група, 

члени якої пов’язані шлюбними або родинними 

відносинами, спільністю побуту, взаємною моральною 

відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена 

потребою суспільства в фізичному й духовному 

відтворенні населення. 

Слово «шлюб» бере початок від 

давньослов’янського «сьлюб» (урочиста обіцянка), це 

історично обумовлена, санкціонована й регульована 

суспільством форма взаємин між чоловіком і жінкою, що 

встановлює їх права й обов’язки по відношенню один до 

одного, до дітей і суспільства. 

Шлюб – це добровільний, рівноправний союз між 

жінкою і чоловіком, спрямований на створення сім’ї; 

суспільно визнаний і санкціонований юридично, чи 

звичаєвим правом союз, який має на меті створення 

родини, її легалізацію в суспільстві. Шлюб розглядається 

як соціальна форма відносин між чоловіком і жінкою, яка 

історично змінюється. Через шлюб суспільство 

впорядковує і санкціонує їх статеве життя, встановлює 

подружні й батьківські права та обов’язки. 

Взаємини між подружжям регулюються сукупністю 

норм і санкцій інституту шлюбу. Останній є сукупністю 

соціальних норм, які санкціонують відносини між 

чоловіком та жінкою, систему взаємних обов’язків і прав, 

необхідних для функціонування інституту сім’ї. Шлюбні 

відносини між чоловіком та жінкою регулюються 

юридичними та культурними нормами. До юридично 

закріплених норм, зокрема, відносяться питання 

володіння майном, матеріальних обов’язків подружжя 



 

 

стосовно одне одного, мінімального віку тощо. Згідно з 

Сімейним кодексом України шлюбний вік для жінки 

встановлюється у 17, а для чоловіка – у 18 років. При 

цьому особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають 

досягти цього віку на день реєстрації шлюбу, але за 

заявою особи, яка досягла 14 років і за рішенням суду їй 

може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, 

що це відповідає її інтересам. Примушування жінки та 

чоловіка до шлюбу не припускається. 

Законом передбачено й перелік людей, між якими 

шлюб не може укладатись. Зокрема, у шлюбі між собою 

не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії 

споріднення, а саме: 1) рідні (повнорідні і неповнорідні) 

брат і сестра: 2) двоюрідні брат і сестра, рідні тітка, 

дядько та племінник, племінниця; 3) усиновлювач та 

усиновлена ним дитина. 

Шлюб реєструється урочисто та засвідчується 

свідоцтвом про шлюб. При оформленні шлюбу достатньо 

часто практикується укладання шлюбного контракту. 

З юридичної точки зору офіційний шлюб завжди 

виступає основою родини. Так, згідно із Сімейним 

кодексом України Ст.3 п.4 сім’я створюється на підставі 

шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на 

інших підставах, не заборонених законом і таких, що не 

суперечать моральним засадам суспільства. Окрім того, 

юридична наука не розділяє понять шлюбу та родини, 

подружжя вважається сім’єю рівно стільки, скільки 

чоловік і жінка перебувають в офіційному шлюбі. 

Сім’я є більш складною системою відносин, ніж 

шлюб, оскільки вона, як правило, об’єднує не тільки 



 

 

подружжя, але й їх дітей, інших родичів і близьких. Крім 

того, родина виступає як соціальна клітина суспільства, є 

дуже близькою до «оригіналу» моделі всього суспільства, 

у якому вона функціонує. 

Поняття «шлюб» і «сім’я» дійсно дуже близькі, але 

між ними є й відмінності. Ось деякі з них: родина 

історично з’явилася раніше, а шлюб почали реєструвати 

вже з розвитком суспільних інститутів; відомі різні форми 

сім’ї в різних народів і в різні часи, а шлюб, як правило, 

передбачає взаємини пари: чоловіка й жінки; перша часто 

є більш об’ємним і стійким громадським утворенням, 

шлюб – юридичним терміном і об’єктом, хоча може бути 

й таке явище: пішов із родини батько, розірвав сімейний 

зв’язок з дитиною, але з юридичної точки зору на шлюб 

цей зв’язок продовжує діяти. 

Російські соціологи А. Антонов та В. Медков 

наголошують на тому, що родину слід розглядати з 

позиції триєдиних відносин: подружніх-батьківських-

споріднених. Відсутність хоча б одного із наведених 

елементів, за словами вчених, дає всі підстави говорити 

про фрагментарність, «осколковість» родини. Так, 

наприклад, людей, що перебувають у шлюбі та не мають 

дітей, та неповні родини вони пропонують називати 

«сімейними групами», щоб не спотворювати поняття 

родини. Під «сімейними групами» вони, у свою чергу, 

пропонують розуміти групу людей, що ведуть спільне 

домашнє господарство, члени якої поєднуються тільки 

спорідненістю чи батьківством або шлюбними 

відносинами. 

Таким чином, учені розглядають шлюб виключно як 



 

 

елемент сім’ї, а саму родину ставлять у залежність від 

шлюбних взаємин. 

2. Моделі шлюбу 

Союз чоловіка і жінки може приймати 

найрізноманітніші форми залежно від прогресивності 

суспільства і ваги в ньому релігійних догм. Так, шлюб 

може бути: 

− полігамним – шлюбний союз більше як двох 

партнерів. Полігамія може бути реалізована у варіантах 

полігінії, коли один чоловік має двох і більше дружин, та 

поліандрії – одна жінка перебуває у шлюбі більше ніж із 

одним чоловіком одночасно; 

− груповий шлюб – притаманний первісному 

суспільству, що санкціонує одночасне сімейне співжиття 

кількох чоловіків та жінок, які не створюють 

відокремлених подружніх пар; 

− моногамний – шлюб між одним чоловіком та 

однією жінкою; 

− за вибором шлюбного партнера: ендогамний 

(шлюб між представниками однієї соціальної групи) та 

екзогамний (шлюб між представниками різних соціальних 

груп); 

− за економічним критерієм: рівний, нерівний 

(різниця у віці, прибутках), калимний (викуп за наречену). 

Останній тип шлюбу існує у народів Азії та Африки; 

− повторний шлюб – вступ до шлюбу з іншим 

партнером після розірвання попереднього шлюбу); 

− цивільний шлюб – неоформлений в органах 

державної влади та без участі церкви; 

− ранній шлюб – укладається між особами, які не 
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років; 

− конкубінат – зв’язок одруженого чоловіка із 

незаміжньою 

жінкою, яка має від нього дітей; 

− свінгерство – шлюбне утворення, що передбачає 

обмін дружинами та чоловіками; 

− тимчасовий шлюб – укладений на певний час, 

після закінчення якого вважається розірваним. 

Зустрічається в деяких мусульманських країнах; 

− комунальний шлюб – це формат для випадку, 

коли партнерів більше, ніж два; 

− гостьовий шлюб – сучасна тенденція, результат 

прагнення залишити собі тільки комфортну бік, 

видаливши всі напружені моменти начебто побуту. 

Партнери проживають на різних територіях, час від часу 

зустрічаються. Цей термін прийшов із Франції. Подружжя 

має дві квартири і живуть окремо, відвідуючи один 

одного 2–3 рази на тиждень: і одружені, і вільні 

одночасно; 

− вільний шлюб – коли партнери домовляються 

залишити один одному право мати особисті відносини 

поза сім’єю. 

К.Дж. Сейгер запропонував наступну класифікацію 

поведінки у шлюбі. 

1. «Рівноправний партнер». Очікує рівних прав та 

обов’язків. 

2. «Романтичний партнер». Очікує душевного 

згоди, міцної любові, сентиментальний. 

3. «Батьківський партнер». Із задоволенням 



 

 

піклується про іншого, виховує його. 

4. «Дитячий партнер». Привносить спонтанність у 

подружнє життя, безпосередність, радість, але одночасно 

отримує владу над іншим шляхом прояву слабості й 

безпорадності. 

5. «Раціональний партнер». Стежить за проявом 

емоцій, точно дотримується прав і обов’язків. 

Відповідальний і тверезий в оцінках. 

6. «Товариський партнер». Хоче бути соратником і 

шукає для себе такого ж супутника. Не претендує на 

романтичне кохання і приймає як неминуче тяготи 

сімейного життя. 

7. «Незалежний партнер». Зберігає в шлюбі певну 

дистанцію по відношенню до партнера. 

Деякі партнерські комбінації цілком конгруентні 

(наприклад, незалежний – залежний, незалежний – 

раціональний), інші комплементарні (батьківський – 

дитячий), треті конфліктні (наприклад, романтичний із 

незалежним, батьківський із батьківським, романтичний із 

рівноправним). 

Відома класифікація профілів шлюбу Дж. Хейлі на 

симетричний, компліментарний і мета компліментарний: 

− у симетричному шлюбі партнери мають рівні 

права, ніхто не пригнічує іншого. Проблеми вирішуються 

шляхом угоди, обміну чи компромісу. 

− у компліментарному шлюбі один керує, дає 

накази, інший підкорюється, очікує поради чи інструкції. 

− у метакомпліментарному шлюбі провідного 

положення досягає партнер, який реалізує власні цілі 

шляхом підкреслення своєї слабкості, невмінь чи 



 

 

безсилля, маніпулюючи в такий спосіб своїм партнером. 

Класифікацію форм шлюбу можна провести і за 

іншими критеріями, наприклад: шлюб за згодою, шлюб по 

любові, шлюб за розрахунком, шлюб за рекомендацією 

посередників. 

3. Мотиви шлюбу 

Шлюб – це складний соціальний інститут, який є 

сукупним результатом взаємодії факторів соціального, 

природного, індивідуального й суспільного, одиничного й 

загального характеру. Стабільність як самого шлюбу, так і 

заснованої на ньому сім’ї значною мірою залежатиме від 

змісту й характеру мотивів укладання шлюбу, 

дослідження яких дозволяє з’ясувати механізм 

формування майбутніх шлюбно-сімейних відносин і 

спрогнозувати їх позитивний або негативний соціальний 

потенціал. 

У науковій літературі поняття «мотив» прийнято 

розглядати як спонукальну причину дій і вчинків людини. 

Мотивація взяття шлюбу включає чотири основних 

мотиви: 

− інтимно-особистісний (прагнення

 знайти бажаного партнера для 

кохання); 

− морально-психологічний (бажання

 знайти духовно близького 

супутника життя); 

− сімейно-батьківський (орієнтація на

 народження й виховання дітей); 

− господарсько-побутовий (орієнтація на

 налагоджений побут і ведення домашнього 



 

 

господарства). 

Ієрархія цих мотивів визначає критерії вибору 

шлюбних партнерів. 

Л. Шнейдер виділяє три мотивації створення 

шлюбу: 

Мотив «факт шлюбу». Головна рушійна сила в 

цьому випадку – намір укласти шлюб. Часом це 

відбувається під впливом інших при реалізації гасла «Уже 

час!». При цьому інша людина є лише засобом виконання 

заповітного бажання – одружитися чи вийти заміж. 

Загалом неважливо, який саме партнер поруч. 

Мотив «певний тип шлюбу». У цих випадках діють 

більш упевнені люди, які орієнтуються на партнера, 

здатного здійснити їх мрії і відповідати уявленню про 

престижний варіант шлюбних відносин. 

Мотив «певної людини». Робиться свідомий вибір з 

установкою на прийняття певної людини. 

Серед  мотивів  пошуку   шлюбного   партнера,   за   

даними   Н. Федотової і Л. Філіпової, найбільш часто 

вказуються: прагнення до статевої близькості, бажання 

піклуватися (ці мотиви частіше відзначаються 

чоловіками), відчувати турботу, кохати й бути коханими, 

прагнення знайти подібну до себе людину, бажання бути 

зрозумілими (частіше вони фіксуються в жінок), втеча від 

самотності або від батьків, вимушений шлюб 

(незапланована вагітність) тощо. Мотивація на 

організацію сім’ї сильніше виражена у жінок, ніж у 

чоловіків. 

З. Фрайнбург зводить мотивацію створення шлюбу 

до трьох основних причин: біологічної, соціально-



 

 

культурної й економічної. 

Відомий психолог А. Добрович виділив групу 

мотивів, що спонукають людину вступати до шлюбу і 

найчастіше не усвідомлюються. До них він відносить 

спільність інтересів, вражене самолюбство, пастку 

неповноцінності, інтимну вдачу, взаємну 

легкодоступність, жалість, вигоду, помсту, страх 

самотності. Ці мотиваційні модифікації можуть бути й 

усвідомленими. 

За рамками аналітичної психології дослідники 

виділяють три великі групи шлюбних мотивів. До першої 

групи входять емоційно- етичні мотиви, до другої – 

мотиви самореалізації, до третьої – мотиви боргу й 

зобов’язаності. 

Ухвалення рішення про шлюб визначається всією 

сукупністю шлюбних мотивів, проте один з них стає 

провідним. 

У більшості молодих людей головним мотивом 

вибору майбутнього супутника є любов. Істотною 

підставою для взяття шлюбу є саме вона. У психології 

любов розглядається як інтенсивне, напружене і відносно 

стійке почуття суб’єкта, фізіологічно  зумовлене 

сексуальними потребами й соціально сформованим 

прагненням бути власними індивідуально значимими 

рисами з максимальною повнотою представленими в 

життєдіяльності іншого так, щоб пробуджувати в нього 

потреби у відповідному почутті такої самої інтенсивності, 

напруженості та стійкості. 

Сучасна психологія виокремлює в любові три 

основних компоненти: 



 

 

− емоційний (симпатія, часто неусвідомлена, 

інстинктивний потяг до людини, причини якого ще 

остаточно не з’ясовані); 

− раціональний (повага, усвідомлення і визнання 

переваг людини); 

− поведінковий (уміння не тільки переживати  

почуття любові, а й у відповідний спосіб виявляти його в 

діяльності, спрямованій на отримання власної радості 

через радість іншої людини, у прагненні зменшити її 

страждання). 

Розрізняють дві моделі любові: песимістичну й 

оптимістичну. Песимістичній моделі властива залежність 

від об’єкта любові та зв’язок цього почуття насамперед зі 

страхом втратити кохану людину чи її прихильність. У 

результаті шлюб набирає тривожно- невротичного 

характеру. Оптимістична модель виходить з відносної 

незалежності від об’єкта любові за позитивного ставлення 

до нього, заохочення індивідуального волевиявлення, 

відносної автономності подружжя, створення умов для 

особистісного розвитку подружжя і психологічного 

комфорту в парі, відчуття інтимності (від лат. Intimus – 

внутрішній), яке характеризується для індивіда 

виокремленням себе зі своїм складним і самостійно 

сконструйованим внутрішнім світом і правом на 

самоактуалізацію. 

Відповідно розрізняють зрілу й незрілу форми 

любові. У зрілій єдність подружньої пари досягається за 

збереження цілісності їхньої особистості, 

індивідуальності, у незрілій – за рахунок порушення цієї 

цілісності, як зазначає Е. Фромм, симбіотичного зв’язку, 



 

 

коли партнери обирають позицію «жертви» й «тирана», 

крайнім проявом яких є мазохізм і садизм. 

Хоча шлюб з любові утвердився як усталений 

стереотип не тільки в популярній, а й у спеціальній 

літературі, згідно з даними соціологічних досліджень С. 

Голода, тільки 39,1 % опитаних ним чоловіків і 49,6 % 

жінок назвали любов основним мотивом взяття шлюбу. 

Інші мотивували його почуттям жалю до партнера, 

спільністю інтересів і поглядів, очікуванням народження 

дитини. 

Аналіз впливу шлюбно-сімейної мотивації на 

задоволеність шлюбом свідчить, що серед тих, хто уклав 

подружній союз з любові і за спільністю поглядів 

одночасно, найбільше задоволених шлюбом. Проте любов 

не гарантує міцності шлюбу. Під одним і тим же мотивом 

(«через кохання») ховаються різні потреби (почуття). 

Коли під любов’ю розуміється сексуальний потяг 

(«ерос»), це не є гарантом міцного та щасливого шлюбу, 

якщо не підкріплена іншими потребами й мотиваторами 

моральної сфери людини. Тільки в тих випадках, коли 

кохана людина сприймається як незамінна за своїми 

індивідуальними якостями, а метою кохання є не 

отримання егоїстичного задоволення, а відчуття радості 

через радість іншої людини (така любов називалася 

древніми греками «арапе»), виключається можливість 

«пересичення» партнером та відмови від нього. 

На процес вибору шлюбного партнера впливають 

такі чинники: 

− просторова близькість (сусідство, далека рідня, 

належність до однієї місцевої спільноти); 



 

 

− уявлення про ідеального партнера; 

− приклад власних батьків і намагання знайти 

партнера, який був би схожим на батька чи матір; 

− прагнення особистості до самоствердження й 

уявлення про партнера, який дав би змогу його 

реалізувати (твереза оцінка життєвих можливостей 

партнера); 

− намагання пошуку партнера, подібного за 

психічними чи соціальними рисами, або навпаки – із 

цілком відмінними. 

4. Сімейні ролі і внутрішньосімейна рольова 

структура 

Важливою характеристикою сім’ї є її структура: 

склад і кількість членів, а також система родинних 

взаємин, що включає стосунки спорідненості, влади й 

авторитету, зв’язки горизонтальні (чоловік – дружина) і 

вертикальні (батьки – діти), рольову взаємодію як 

сукупність установок, норм і зразків поведінки, що 

характеризують одних членів сім’ї в їхньому ставленні до 

інших членів. 

У структурі родини розрізняють структуру сімейних 

ролей, сімейні підсистеми і межі між ними, що є 

своєрідними механізмами, за допомогою яких родина 

виконує свої функції. 

Структура сімейних ролей диктує членам родини 

що, коли й у якій послідовності вони мають робити, 

вступаючи у взаємини. Повторювані взаємодії 

зумовлюють стандарти взаємодій, які, у свою чергу, 

визначають, з ким і як взаємодіяти. Так, роль матері 

передбачає насамперед виховання дітей. Стандарти 



 

 

взаємодій (норми) регламентують її поведінку, тобто коли 

заохочувати або коли карати дитину. Якщо мати погано 

виконує свою роль, порушує норми взаємодії, це тягне за 

собою соціальні санкції: зовнішні (засудження 

оточуючих) або внутрішні (коли мати відчуває, що не 

любить дитину і картає себе за це). 

Сімейні підсистеми – це диференційована 

сукупність сімейних ролей, що передбачає вибіркове 

виконання родинних функцій. 

У кожній сімейній підсистемі існують певні 

правила, які визначають, хто і як виконує родинні функції, 

тобто зовнішні (сімейні) та внутрішні (індивідуальні) 

межі сім’ї. Наприклад, батьківська підсистема передбачає 

прийняття певних рішень щодо дитячої підсистеми. Інші 

системи розрізняють за ознаками статі, віку, цінностей та 

інтересів. Таким чином, члени родини можуть бути 

учасниками одразу кількох сімейних підсистем – 

батьківської, подружньої, дитячої, чоловічої, жіночої 

тощо. 

У подружній підсистемі розрізняють чотири основні 

подружні ролі – «сексуальний партнер», «друг», «опікун», 

«захисник», під час виконання яких реалізуються 

відповідні потреби: сексуальні, побутові, потреби в 

емоційному зв’язку, теплих стосунках, опіці. При цьому 

характер подружніх стосунків багато в чому визначається 

взаємодоповнюваністю цих ролей (наприклад, якщо в 

одного з партнерів сильно виражена потреба в захисті, 

інший має відігравати роль захисника для задоволення 

цієї потреби). 

Згідно з іншою класифікацією існують подружні 



 

 

ролі традиційні, товариські та ролі партнерів, від 

узгодженості яких залежать особливості взаємин 

подружжя. Так, традиційні ролі передбачають з боку 

дружини народження і виховання дітей, створення 

домашнього затишку і ведення домашнього господарства, 

пристосування до залежності і терпимість до обмеження 

сфери діяльності. З боку чоловіка вимагається прийняття 

основних рішень, підтримка сімейної влади і контроль, 

економічна безпека і захист сім,ї, емоційна вдячність 

дружині за пристосування до залежності. 

Товариські ролі потребують від подружжя 

забезпечення моральної підтримки й сексуального 

задоволення, жвавого й цікавого спілкування один з 

одним і оточуючими. 

Ролі партнерів потребують і від дружини, і від 

чоловіка економічного внеску в родину згідно з розміром 

заробітку, спільної відповідальності за дітей, участі у 

веденні домашнього господарства й розподілу правової 

відповідальності. 

Найтиповіші сімейні ролі для подружжя: 

1. Відповідальний за матеріальне забезпечення 

родини. Така роль визначає комплекс обов’язків, 

пов’язаних із забезпеченням родини необхідним рівнем 

добробуту. 

2. Господар-господарка. Виконання цієї ролі 

передбачає організацію й ведення домашнього 

господарства. 

3. Відповідальний за підтримку родинних зв’язків. 

Реалізація цієї ролі забезпечує організацію спілкування з 

родичами, участь у сімейних ритуалах і церемоніях. 



 

 

4. Організатор родинної субкультури. Ця роль 

орієнтує на формування у членів сім’ї певних культурних 

цінностей, інтересів і захоплень. 

5. Організатор розваг. Виконання цієї ролі 

припускає ініціацію й організацію життєдіяльності сім’ї у 

сфері дозвілля. 

6. Сексуальний партнер. Ця роль пов’язана із 

проявом активності у сфері сексуальних стосунків. 

7. Відповідальний по догляду за дитиною. 

Виконання цієї ролі передбачає забезпечення дитині 

фізичного і психічного комфорту в перші роки її життя. 

8. Вихователь. Ця роль передбачає розвиток 

особистості дитини. 

9. Сімейний «психотерапевт». Ця роль включає дії, 

спрямовані на розв’язання особистісних проблем членів 

родини. 

Розподіл ролей у сім’ї може змінюватися залежно 

від певних обставин, наприклад, народження дитини, 

особливостей професійної кар’єри тощо. Розрізняють такі 

умови розподілу ролей між подружжям: здатність 

виконувати певні сімейні ролі; прийнятність ролі чи 

сукупності ролей для того, хто їх виконує; можливість 

задовольняти завдяки виконанню певних ролей власні 

потреби й потреби інших членів сім’ї. Невиконання 

зазначених умов призводить до формування 

патологізуючих сімейних ролей, що психічно травмують 

членів родини. Наприклад, коли сім’я потребує 

розрядження негативних емоцій, для цього хтось із її 

членів обирається на роль громовідводу. 

Крім того, якість виконання сімейних ролей багато в 



 

 

чому залежить від міжособистісних стосунків і пов’язаних 

з ними міжособистісних ролей («попелюшка», «клоун», 

«красень» тощо). 

Особливості рольових і міжособистісних стосунків 

членів сім’ї, їх взаємодії відбиваються на емоційному 

рівні та відносно стійкому психічному стані (настрої) 

родини, тобто на її психологічному кліматі. 

Психологічний клімат сім’ї, у свою чергу, впливає на 

міжособистісні стосунки її членів, на їхнє світовідчуття, 

самооцінку, саморегуляцію себе як особистості, на 

життєдіяльність і життєздатність родинного колективу 

загалом. 

5. Фактори збереження стабільності 

шлюбно-сімейних стосунків 

Розрізняють такі фактори стабільності сім’ї, що 

розподіляються за двома осями: зовнішні – внутрішні та 

об’єктивні –  суб’єктивні (рис. 1). 
Зовнішні фактори 

дієвість правових і моральних норм, 

стабільність соціальної системи, 
рівень життя у країні 

 

Об’єктивні 
 

матеріальні і соціальні умови 

життя конкретної сім’ї 

культурних і національних традицій, 
очікування референтних для сім’ї 

людей 

Суб’єктивні 
 

готовність до сімейного 

життя; шлюбно-сімейна мотивація; 
рівень подружньої сумісності, 

особливості міжособистісного 

спілкування подружжя, я яких 

виявляються їхні почуття (любов, 
відповідальність, почуття обов’язку 

тощо) 



 

 

Внутрішні фактори 

Рис. 1. Фактори стабільності сім’ї 

 

Безумовно, об’єктивні фактори (несприятливі соціальні процеси, війни, 

економічні кризи, стихійні лиха тощо) істотно впливають на життєдіяльність 

сім’ї. Водночас успішність вирішення родинних проблем багато в чому 

залежить від особливостей усвідомлення членами сім’ї сімейної ситуації, їх 

готовності і вміння сконцентрувати зусилля на збереженні сім’ї. 

Таким чином, основними факторами, що формують стабільність шлюбу, є 

внутрішні суб’єктивні, тобто психологічні. Насамперед – це подружня 

сумісність як соціально-психологічний показник згуртованості сім’ї. 

Відповідно до сучасних уявлень сумісність як здатність подружжя 

узгоджувати власні дії й оптимізувати взаємини в різних видах спільної 

діяльності утворює ієрархію рівнів. 

Нижній рівень становить психофізіологічна сумісність темпераментів 

подружжя, сенсомоторна узгодженість дій, які виконуються спільно. 

Другий рівень подружньої сумісності становить функціональна рольова 

узгодженість, тобто узгодженість структури, розуміння, розподілу і прийняття 

сімейних і міжособистісних ролей. 

Вищим рівнем сумісності є ціннісно-орієнтаційна єдність, що фіксує 

ступінь збігу оцінок подружжям сімейних цілей і цінностей. 

Розрізняють такі сімейні цілі: 

− пов’язані з вихованням дітей, коли для родини особливо важливе 

спільне виховання дитини батьком і матір’ю; 

− що припускають насамперед подальший розвиток подружжя як 

особистостей, включаючи захоплення на дозвіллі, інтенсивне і змістовне 

внутрішньосімейне спілкування; 

− зумовлені важливістю створення домашнього гнізда з наданням йому 

своєрідності й затишку. 

Розбіжності в поглядах чоловіків і жінок на родинні цілі й цінності, інші 

аспекти життєдіяльності сім’ї у можна подолати у процесі їх взаємної адаптації 

до спільного способу життя. 

У широкому розумінні під адаптацією (від лат. аdapto – пристосовую) 

розуміється цілісна система активних і спрямованих дій індивіда, що сприяють 

не тільки підтримці динамічної рівноваги в конкретних умовах, а й 

забезпечують можливість еволюції при їх зміні. Таким чином, психологічна 

сутність адаптації полягає у взаємному уподібненні подружжя, узгодженні, 

зближенні думок, почуттів і поводженні на основі насамперед таких 

психологічних механізмів пізнання один одного, як ідентифікація і рефлексія. 

Розрізняють такі напрямки адаптації: 

− матеріально-побутову, що полягає в координації прав і обов’язків 

подружжя, формуванні моделей сімейного бюджету, що задовольняють їх обох; 

− морально-психологічну, що ґрунтується на узгодженні інтересів, 

установок, ціннісних орієнтацій, світогляду; 

− інтимно-особистісну, що передбачає досягнення сексуальної гармонії, 



 

 

морально-психологічне задоволення інтимними стосунками. 

Успішність адаптації, а отже, стабільність шлюбу залежать від 

особливостей взаємодії членів сім’ї, що насамперед виявляються в їхньому 

спілкуванні. 

Висновок про важливість ролі подружньої взаємодії, спілкування     

підтверджується     дослідженнями      В. Мет’юза      і  К. Міхановича, котрі 

виявили десять найважливіших відмінностей між щасливими і нещасливими  

родинами. 

Ознаки нещасливих сімей: 

1. Не мають єдиної думки з багатьох питань і проблем. 

2. Погано розуміють почуття один одного. 

3. Говорять слова, що дратують іншого. 

4. Часто почуваються нелюбимими. 

5. Не звертають уваги один на одного. 

6. Відчувають незадоволену потребу в довірі. 

7. Відчувають потребу в людині, якій можна довіритися. 

8. Рідко роблять компліменти один одному. 

9. Змушені часто поступатись один одному. 

10. Бажають, щоб їх любили сильніше. Умови успішного сімейного 

спілкування: 

− відкритість, відсутність у подружжя таємниць один від одного, 

заборонених тем, можливість відверто висловити власні думки, виявити 

почуття; 

− підтвердження у процесі спілкування позитивного  уявлення про себе 

в кожного з партнерів; 

− активний трансактний обмін, постійне обговорення думок, почуттів, 

вражень; 

− ситуативна адекватність, обумовленість форм спілкування подружжя 

конкретною ситуацією. 

Дружини здатні дещо краще розуміти чоловіків, хоча при цьому існують 

певні похибки в уявленнях партнерів один про одного. Наприклад, дружини 

схильні переоцінювати життєрадісність, оптимізм і недовірливість чоловіків, а 

недооцінювати їхню здатність переживати почуття провини, чоловіки ж – 

переоцінювати рівень збудливості та неврівноваженості своїх дружин. Це, 

безумовно, може істотно вплинути на характер взаємин у сім’ї. 

Характерний для тієї чи іншої родини більш чи менш стійкий емоційний 

настрій прийнято називати психологічним кліматом, який є наслідком сімейної 

комунікації, тобто виникає в результаті сукупності настроїв членів родини, їх 

душевних переживань і хвилювань, ставлення одне до одного, інших людей, 

роботи, оточуючих, суспільних подій. Отже, не тільки особливості рольових і 

міжособистісних стосунків членів сім’ї відбиваються на психічному її стані 

(мікрокліматі), але й він, у свою чергу, впливає на міжособистісні стосунки її 

членів, їхнє світовідчуття, самооцінку, саморегуляцію й життєздатність 

сімейного колективу в цілому. 

Психологічний клімат можна розглядати як комплекс психологічних 



 

 

умов, що сприяють чи перешкоджають згуртуванню сім’ї. Психологічний 

клімат творять члени кожної родини, і саме від 

їхніх зусиль залежить, яким він буде. Вміння й бажання розуміти одне 

одного, задовольняти потребу партнера в рівноправ’ї, підтримувати уявлення 

членів родини про сімейні ролі – це складові психологічного клімату. 

Психологічний клімат нерозривно пов’язаний із ідейно- моральними 

цінностями сім’ї і є показником якості міжособистісних стосунків між членами 

родини. Ось чому його нерідко називають морально-психологічним кліматом, 

маючи на увазі емоційну єдність, загальний стиль життя сім’ї, характер 

стосунків у ній. 

Зазвичай вчені виділяють два типи психологічного клімату родини: 

сприятливий та несприятливий. 

Ознаками сприятливого психологічного клімату є: згуртованість, 

подружня сумісність, можливість всебічного розвитку особистості кожного 

члена, висока доброзичлива вимогливість одне до одного і до себе самого, 

почуття захищеності та емоційної задоволеності, висока внутрішня 

дисциплінованість, принциповість, відповідальність, бажання й уміння 

зрозуміти іншого, можливість вільно висловлювати свою думку з будь-якого 

питання в прийнятній для іншого формі, прагнення проводити вільний час 

разом, уміння адекватно розподілити обов’язки, щоб усі були завантажені 

залежно від власних можливостей. Ознакою сприятливого психологічного 

клімату є також відкритість сім’ї, а саме – доброзичливі стосунки з родичами, 

сусідами, друзями, знайомими. 

Загалом сукупність суб’єктивних психологічних факторів стабільності 

шлюбу і сім’ї можна об’єднати в поняття психологічне здоров’я сім’ї – це 

інтегральний показник динаміки життєво важливих функцій, що виражає 

якісний аспект соціально-психологічних процесів, які відбуваються в ній. 

Розрізняють такі рівні психологічного здоров’я сім’ї: 

− норма, що умовно визначається ступенем розвитку індивідуальних і 

групових процесів, у межах яких, з одного боку, спостерігаються узгодженість і 

задоволення потреб членів сім’ї, а з іншого боку – їх соціальна (внутрішня) 

активність; 

− відхилення від норми, що характеризується перевагою індивідуальних 

процесів над соціальними, частковою узгодженістю дій членів родини; 

− відсутність психологічного здоров’я сім’ї (психологічне нездоров’я), 

що полягає в нездатності самостійно коригувати дезорганізуючі дії її членів, 

переважанні внутрішньосімейного дискомфорту і практично повній 

автономності дій членів сім’ї щодо задоволення суто індивідуальних потреб. 

Психологічно здоровій сім’ї притаманні такі властивості: гуманність 

(турбота й увага до людини як найвищої сімейної цінності), гармонійність 

(високий рівень сумісності членів родини), життєздатність (стійкість проти 

впливу зовнішніх дестабілізуючих факторів) та ін. 

До показників, за якими оцінюють психологічне здоров’я сім’ї, належать: 

− подібність сімейних цінностей, ціннісно-орієнтаційна єдність; 

− функціонально-рольова узгодженість; 



 

 

− соціально-рольова адекватність, або міра здійснення очікувань членів 

родини стосовно один одного, відсутність конфліктів між роллю й особистістю; 

− адаптивність, або міра пристосування до соціально- психологічного 

клімату сім’ї після перебування в іншому середовищі, особливо кризовому, 

прагнення зберегти комфортні емоційні родинні стосунки; 

− емоційна задоволеність шлюбом, сімейними стосунками; 

− спрямованість на сімейне довголіття, усвідомлене прагнення до нових 

(найближчих і перспективних) родинних цілей. 

Таким чином, психологічно здорова родина (така, що успішно 

функціонує), створює умови для реалізації потенціалу кожного її члена, 

оптимальну модель для оволодіння соціальними навичками, що може бути 

перенесена в зовнішнє середовище. Межі між підсистемами в такій родині 

досить прозорі для забезпечення спілкування в них та із зовнішнім 

середовищем і досить недоторкані для підтримки їх автономності; родина з 

повагою ставиться до правил, що визначають відносини між підсистемами. 

Важливою умовою становлення психологічно здорової сім’ї, зміцнення її 

стабільності є формування готовності особистості до шлюбу і родинного життя, 

у якій виокремлюються чотири компоненти: 

1) фізична і фізіологічна зрілість майбутнього подружжя, коли чоловік 

стає здатний зачати, а жінка – виносити й народити здорову дитину; при цьому 

існує реальна суперечність між юридично встановленим шлюбним віком, що 

свідчить передусім про фізичну зрілість майбутнього подружжя, і їх 

соціальною зрілістю, яка найчастіше настає значно пізніше; 

2) соціальна готовність означає, що майбутні шлюбні партнери є 

рівноправними членами суспільства, спроможними виконувати соціальні ролі й 

обов’язки, вони усвідомлюють правову основу шлюбу, готові взяти на себе 

відповідальність один за одного і за дітей, здатні матеріально забезпечити 

сім’ю; 

3) етико-психологічна готовність, що передбачає сформованість 

адекватних шлюбно-сімейних стосунків, уявлень майбутнього подружжя про 

шлюб і сім’ю, подружні й батьківські обов’язки, розуміння співвідношення між 

любов’ю та шлюбом; уміння цінувати особистісні якості партнера, об’єктивно 

оцінювати власні почуття і ставлення до обранця; спрямованість на іншу 

людину; розуміння основ формування психологічно здорової родини, 

створення сприятливого соціально-психологічного клімату сім’ї і наявність 

відповідних умінь; при цьому для того, хто бере шлюб, важливо вміти 

спроектувати реалістичну модель майбутньої сім’ї, її уклад з урахуванням 

впливу способу життя батьківських родин, матеріально-економічних 

можливостей, шляхів реалізації спільних планів на майбутнє. Етико-

психологічна готовність зумовлює здатність до шлюбу, тобто спроможність 

турбуватися про іншу людину, співчувати, співпереживати іншому, 

спілкуватися на основі співпраці з іншим; бути терпимим (толерантним), 

сприймати іншу людину з її індивідуальними особливостями, звичками, навіть 

протилежними власним, вміння пристосовуватися до них; 

4) сексуальна готовність, орієнтація на спільність сексуально- 



 

 

еротичних переживань з коханим партнером іншої статі, якому людина довіряє 

і на чию довіру здатна відповідати, з якою вона хоче й може поділяти 

відповідальність за спільну працю, продовження роду й відпочинок для того, 

щоб забезпечити можливості сприятливого розвитку дітей; при цьому важливе 

значення має наявність знань з анатомії та фізіології, культури статевого 

спілкування. 

Дослідження сучасної сім’ї свідчать про недостатній рівень готовності 

подружжя до шлюбу. Тому крім стихійного формування готовності до шлюбу 

як складової загального процесу становлення особистості, як і раніше, 

актуальною є спеціальна підготовка молоді до шлюбу й сімейного життя, що 

передбачає: 

− підвищення відповідальності молоді у шлюбно-сімейних стосунках, а 

також щодо батьківства; 

− формування здорового способу життя через роз’яснення залежності 

сексуальності, можливості батьківства від наявності шкідливих звичок 

(куріння, алкоголізму, вживання наркотиків); 

− формування психологічної компетентності щодо особливостей 

взаємин у родині, дитячої психології; 

− висвітлення питань раціонального ведення господарства, ефективної 

організації бюджету сім’ї. 

На успішність підготовки молоді до шлюбу і сімейного життя, безумовно, 

впливають політика держави щодо соціального захисту родини, взаємодія 

соціальних інститутів (сім’ї, школи, громадських організацій та ін.). 

Отже, для стабілізації та оптимізації шлюбно-сімейних відносин 

необхідно вирішувати низку соціально-психологічних питань. Стабільність 

шлюбу та родини значною мірою залежить від волі людини до досягнення 

щастя, успіху в шлюбі, вироблення особистісної установки на терпимість до 

партнера, членів родини. Важливу роль відіграє організація взаємодії у сім’ї, 

яка заснована на врахуванні реальних можливостей членів родини. Вагомим 

чинником зміцнення шлюбних взаємин є спільна і значима для обох діяльність. 
 

 



 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Сімейна педагогіка» 

ЛЕКЦІЯ ІІІ. 

РОЛЬ             СІМ’Ї В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

ДИТИНИ 

 

Навчальні цілі: розкрити вплив сім’ї на розвиток 

особистості дитини, ознайомити студентів з 

особливостями батьківсько-дитячих стосунків, 

специфікою спілкування батьків із дітьми, розкрити 

поняття «батьківське ставлення», визначити його види та 

вплив на розвиток дитини; виховувати інтерес до 

розгляду питань із психології сім’ї, професійну 

спрямованість, активність в опануванні матеріалу. 

 

Методичні вказівки до роботи над темою 

Робота над темою передбачає засвоєння лекційного 

матеріалу, самостійну підготовку до практичного заняття 

(письмові тези відповідей на питання для обговорення, 

виконання практичних завдань), участь в обговоренні 

питань під час практичного заняття, обов’язкове 

виконання самостійної роботи та підготовка 

мультимедійних презентацій з теми (від 10 слайдів). 

 

 

 

Конспект лекції 

Роль сім’ї в розвитку особистості дитини 
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1. Сім’я як провідний фактор соціалізації дитини. 

2. Соціально-психологічна характеристика стилів 

сімейного виховання. 

3. Неадекватне батьківське ставлення та його вплив 

на розвиток дитини. 
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1. Сім’я як провідний фактор соціалізації 

дитини 

Людина народжується як індивід, як суспільний 

суб’єкт із притаманними їй природними задатками й 

формується як особистість у системі суспільних відносин 

завдяки цілеспрямованому вихованню. Формування 

особистості – це становлення людини як соціальної істоти 



 

 

внаслідок впливу середовища й виховання на внутрішні 

сили розвитку. 

Термін «соціалізація» запровадив у середині XIX ст. 

французький соціолог Г. Тард для позначення процесу 

інтеріоризації соціальних норм шляхом соціальної 

взаємодії. Поняття соціалізації еволюціонувало з того 

часу, охоплюючи все більше аспектів цього явища. 

Існує чимало визначень поняття «соціалізація», які 

різняться залежно від розуміння їхніми авторами сутності 

та структури особистості як психосоціогенної істоти. 

Більшість визначень містить загальне положення про те, 

що сутність соціалізації полягає в засвоєнні індивідом 

соціального досвіду, однак розуміння змісту 

цього досвіду, його структури, засобів і порядку 

засвоєння істотно різняться. Одним із загальноприйнятих 

визначень є таке: соціалізація (від лат. Socialis – 

суспільний) – це процес засвоєння індивідом соціального 

досвіду, системи соціальних зв’язків і відносин. У процесі 

соціалізації людина набуває переконань, схвалюваних 

суспільством форм поведінки, необхідних їй для 

гармонійного включення до системи соціальних 

інституцій, унаслідок чого вона має можливість 

формування й задоволення соціогенних потреб у кожній з 

них на базі засвоєних відповідних соціальних (моральних 

і правових) настанов-регламентів, об’єднаних у коротко- 

та довготривалі полімотиваційні програми. Окрім того, із 

цього формулювання випливає, що соціалізація охоплює 

засвоєння й інтеріоризацію не тільки соціальних настанов 

самих по собі, а й комплексів деяких із них для 

характерних життєвих обставин, які в типових ситуаціях 



 

 

щодо задоволення переважно звичайних для кожного 

потреб виявляються у стереотипних формах поведінки. 

За еволюційною теорією соціалізації Е. Еріксона, 

процес соціалізації – це подолання індивідом критичних 

ситуацій на життєвому шляху. Автор виокремлює вісім 

стадій розвитку індивіда як послідовності подолання 

специфічних життєвих криз, для яких характерне 

розв’язання таких проблем: 

− довіри чи недовіри у немовляти, коли 

відбувається перехід зі стану незаспокоєності, плачу до 

стриманості, заспокоєння в разі відлучення дорослого, 

який його опікає; 

− автентичності, автономії чи сорому, сумніву у віці 

1–2 років – вихід дитини з-під надмірного відстежування 

батьками фізіологічного стан її організму, особливо 

роботи органів травлення, і до запобігання, формування в 

її свідомості почуття сорому, власної нікчемності; 

− ініціативи чи почуття провини у віці 3–5 років – 

ініціація допитливості, цікавості, активності, уникнення 

рис безініціативності під виглядом надмірної опіки 

батьків; 

− старанності чи недбайливості у молодшому 

шкільному віці – набуття впевненості у власних силах і 

здібностях, їх усвідомлення у взаємодії з учителями, 

іншими дорослими, подолання рис недбайливості й 

байдужості; 

− становлення індивідуальності (ідентифікації) чи 

рольової дифузії (невизначеності у виборі ролей) у 

підлітково-юнацькому віці –пошук власного місця в житті, 

вибір професії, занять відповідно до здібностей, пошук 



 

 

партнера в інтимній сфері з розвитком статевого потягу; 

− інтимності чи самотності в молоді роки – 

упадання за особою протилежної статі, вибір партнера для 

шлюбу та створення сім’ї, пошук інтимних стосунків та 

уникнення самотності; 

− творчої продуктивності чи творчої стагнації в 

середньому віці – реалізація творчого потенціалу, 

самореалізація особистості, уникнення станів стагнації; 

− занепокоєння чи розпачу у старості – 

переживання стану власної гідності, значимості у зв’язку 

з досягненнями, розпачу і відчаю невдахи через 

невикористані можливості, неефективні дії. 

Ця схема подолання стандартних критичних 

життєвих ситуацій дає певне уявлення про стадії 

соціалізації в онтогенезі, але не розглядає, які саме 

соціогенні параметри у структурі особистості підлягають 

ініціалізації під впливом нормативної бази соціальних 

інституцій. 

Середовищем первинної соціалізації дитини, 

джерелом матеріальної й емоційної підтримки, засобом 

збереження і передачі культурних цінностей від 

покоління до покоління є сім’я. 
До характеристик, що визначають особливості 

соціалізації в сім’ї, відносять: 
− соціально-демографічну структуру сім’ї 

(соціальне становище її членів, професійний статус 
батьків, стать, вік, кількість членів, наявність різних 
поколінь); 

− превалюючий психологічний клімат, емоційний 
стан родини; 

− тривалість і характер спілкування з дітьми; 



 

 

− загальну і, зокрема, психолого-педагогічну 
культуру батьків; 

− зв’язок сім’ї з іншими спільнотами (школою, 
родичами тощо); 

− матеріально-побутові умови. 
Соціалізація дитини – це процес входження її в 

суспільство, активного засвоєння нею соціального 
досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних 
для успішної життєдіяльності в даному суспільстві. У 
процесі соціалізації в дитини формуються соціальні 
якості, знання, вміння, відповідні навички, що дає їй 
змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин. 

Порівняно з іншими соціальними інститутами, сім’я 

має певні особливості, що істотно впливають на 

становлення особистості дитини: 

1. Наявність усіх форм життєдіяльності людини, 

що реалізуються через функції родини. У результаті 

формується власний спосіб життя, мікрокультура, 

основою якої є цінності й елементи культури суспільства 

чи окремих його соціальних верств. 

2. Включеність дитини в сім’ю від дня її 

народження, формування саме там перших уявлень про 

добре й погане, що таке добро і зло, коли дитина 

найбільше сприймає виховні впливи. Фактично родина є 

першою сполучною ланкою між людиною і суспільством, 

яка передає від покоління до покоління генетичний код, 

певні соціальні цінності, що на суб’єктивному рівні є 

ціннісними орієнтаціями членів сім’ї. 

3. Безперервність і тривалість контакту людей 

різної статі, віку, з різним обсягом життєвого досвіду 

спричиняє інтеріоризацію дітьми зразків поведінки 



 

 

насамперед батьків і тільки потім – людей поза родиною. 

4. Переважно емоційний характер зв’язків між 

членами сім’ї, що базуються на любові і симпатії, створює 

сприятливу основу для спрацьовування таких 

неусвідомлюваних дитиною соціально- психологічних 

механізмів впливу, як наслідування, навіювання, психічне 

«зараження». При цьому забарвленість емоційних 

контактів впливає на формування почуття задоволення 

(незадоволення) собою й оточенням. 
Провідними чинниками в цьому процесі виступає 

структура сім’ї, пануюча в ній моральна атмосфера, 
спосіб внутрішньосімейного життя та його стиль. У більш 
широкому розумінні маються на увазі соціальні 
установки, система цінностей родини, взаємини її членів 
між собою та ставлення до інших, моральні ідеали, 
потреби, сімейні традиції тощо. 

Особливо значною роль сім’ї у становленні 
особистості дитини є на первинному етапі її соціалізації. 
До одного року дитина розвивається за віссю «довіра – 
недовіра». Ступінь розвитку цього почуття до інших і 
світу загалом залежить насамперед від якості 
материнської турботи, причому не так від кількості їжі чи 
ласки, які здатна надає мати, як від особливостей 
спілкування, здатності матері передати відчуття 
стабільності, тотожності переживань, тобто, що вона є 
людиною, якій можна довіряти. 

На другій стадії (1–3 роки) дитина розвивається за 

віссю 

«автономія – сором і сумнів». Насамперед 

формується здатність до самоконтролю тілесних виявів, 

установлюється певне співвідношення виявів впертості та 



 

 

добровільності дій. Особливості такого співвідношення 

залежать від готовності батьків поступово надавати 

дитині можливість самостійно контролювати власні дії, 

ненів’язливо обмежуючи її в тих сферах життя, які є 

потенційно або реально небезпечними для дитини й 

оточуючих. Переживання сорому виявляються як лють, 

спрямована на себе, коли дитині забороняється бути 

самостійною, а батьки постійно роблять усе за дитину або 

очікують, що вона робитиме самостійно те, що поки що 

не спроможна. У результаті в дитини може сформуватися 

невпевненість у собі, слабка воля. 

Третя стадія (3–6 років) визначається розвитком 

дитини за віссю «ініціативність – провина». При цьому 

ініціатива додає до автономії здатність брати на себе 

зобов’язання, планувати, розв’язувати нові завдання, 

набувати нових корисних навичок. Чи переважатиме в 

дитини ініціатива, значною мірою залежить від того, як 

батьки ставляться до її волевиявлення, визнають і 

задовольняють її право на допитливість, фантазію, 

творчість. Почуття провини в дитини викликають ті 

батьки, які не заохочують її до самостійності чи надмірно 

карають. 

Серйозних труднощів у соціалізації зазнають діти-

сироти та діти з неблагополучних сімей, занижена 

соціальна адаптація яких породжує почуття 

неповноцінності, оскільки їхні рольові дії весь час 

підлітають заниженій оцінці батьків, наставників, 

однолітків, і, зрештою, виробляється низька самооцінка. 

Почуття неповноцінності виражається в девіантній 

поведінці чи створенні компенсаційних субкультур, де 



 

 

заперечуються норми, узвичаєні в певному суспільстві. 

Таким чином, сім’я, особливості взаємодії батьків і 

дитини багато в чому забезпечують (чи не забезпечують) 

успіхи дитини на подальших етапах її соціалізації. 

У процесі соціалізації особистості з розвитком 

культури й цивілізації дедалі більшу роль відіграють 

цілеспрямовані форми впливу на дитину порівняно зі 

стихійними. 

Існує кілька автономних психологічних механізмів 

соціалізації, за допомогою яких батьки впливають на 

своїх дітей. Це насамперед ідентифікація й наслідування, 

у процесі яких діти засвоюють соціальні норми поведінки, 

ціннісні орієнтації, беруть приклад з батьків, прагнучи 

стати такими, як вони. При цьому наслідування 

супроводжується певними очевидними діями, тоді як 

ідентифікація передбачає ототожнення дитини з батьками 

на основі сильного емоційного зв’язку з ними. 

Крім того, батьки впливають на своїх дітей через 

механізм підкріплення: заохочують поведінку, що 

вважається правильною, і карають дитину за порушення 

правил, поступово вкорінюючи у свідомість дитини 

систему норм. 

Батьки можуть використовувати різні засоби 

заохочення: соціально-психологічні (наприклад, похвала) 

чи матеріальні (винагороди, привілеї). При цьому похвала 

батьків, з якими дитина перебуває у дружніх стосунках, 

як правило, дієвіша, ніж похвала батьків байдужих, 

холодних. Ефект заохочення залежить також від того, як 

діти сприймають його. Якщо в разі очікування винагороди 

діти дотримуються вимог батьків, то у зворотньому 



 

 

випадку вони можуть їх не дотримуватись. Аналогічно 

діти оцінюють похвалу. Якщо їх хвалять за все, що б вони 

не зробили, похвала перестає бути засобом заохочення. 
Якщо потрібно покарати дитину за певну провину, 

це слід робити відразу після неї, і бути при цьому 
необхідно суворим, а не жорстоким. Надто суворе 
покарання, як правило, викликає в дитини острах та 
озлоблення, вона починає уникати людини, що суворо 
поводиться з нею, а в разі загострення стосунків може 
втекти з дому. Дослідження свідчать: правила поведінки, 
що нав’язуються через суворе покарання, діти засвоюють 
найменше. Покарання буде дієвішим, якщо пояснити 
дитині, за що її карають. Експериментально встановлено, 
що дитина швидше підкориться, коли їй спокійно й 
дохідливо пояснити, чому вона має це робити, а ніж без 
пояснень покарати за неслухняність. 

Важливою умовою дії механізмів впливу є 
авторитет батьків. 

Батьківський авторитет у психолого-педагогічній 
літературі розглядається як визнаний вплив батьків на 
переконання й поведінку дітей, що ґрунтується на 
глибокій повазі й любові до батьків, довірі до високої 
значимості їхніх особистісних якостей і життєвого 
досвіду, до слів і вчинків. 

Крім того вважається, що, авторитет батьків – це 

високе значення особистих якостей і життєвого досвіду 

батька й матері в очах дітей і заснована на цьому сила 

батьківського впливу. Звідси і слухняність, і виконання 

дітьми вказівок чи порад батьків не зі страху чи 

матеріальної вигоди, а з усвідомлення їх справедливості й 

доцільності. 

Про важливу роль батьківського авторитету у 



 

 

вихованні дітей писав А. Макаренко. На думку педагога, 

сенс батьківського авторитету полягає в тому, що він не 

потребує жодних доказів, приймається як безсумнівна 

позитивна характеристика дорослого, його сила й 

цінність, які дитина може бачити. Батьківський приклад і 

авторитет, стверджував Антон Семенович, – це 

специфічна форма передачі соціального, в т.ч. і 

морального, досвіду старшого покоління молодшому, це 

важливий механізм соціального наслідування. 

Сьогодні прийнято розрізняти три види авторитету: 

формальний, функціональний, особистий. Найвищий вид 

авторитету – особистий. Він формується за умов 

демократичного стилю виховання, здорових взаємин між 

усіма членами сім’ї. Його міцність значною мірою 

залежить і від єдності та послідовності вимог батьків. 

Проте суворість і вимогливість батька та матері не 

заперечують виявлення довіри до дітей, сердечного й 

ласкавого до них ставлення. Якщо дитина любить і 

поважає батьків, котрі відповідають їй взаємністю, якщо 

між дорослими і молодшими панує взаєморозуміння, то 

це – правильний шлях до створення справжнього 

особистого авторитету. 

Іноді поведінка батьків призводить до формування 

помилкового авторитету. Наведемо основні його види. 

Авторитет пригноблення. При цьому діти 

виростають або затурканими, безпорадними, або 

самодурами, відплачуючи за пригноблене дитинство. 

Авторитет чванства, коли батьки постійно 

вихваляються своїми заслугами, є зарозумілими у 

ставленні до інших. При цьому діти часто виростають 



 

 

хвалькуватими, не вміють критично ставитись до власної 

поведінки. 

Авторитет підкупу, коли слухняність дитини 

«купляється» подарунками чи обіцянками. При цьому 

може вирости людина, привчена викручуватись, 

пристосовуватися, яка прагне одержати якнайбільше 

вигод тощо. Справжній авторитет ґрунтується на любові, 

повазі до особистості дитини в поєднанні з високою 

вимогливістю до неї. 

Загальновизнано, що сім’я володіє значним 

природним потенціалом виховання. Це певною мірою 

зумовлено наявністю можливостей спиратися на виховну 

силу традицій, інтенсивністю або «циклічністю» 

повторення «виховних ситуацій», плеканням сімейних 

цінностей. Саме родина покликана розкрити дитині 

простір людських особистісних почуттів: 

співпереживання, співучасті, пошани, допомоги, 

підтримки, любові, відданості, працьовитості тощо. Лише 

в родині індивід народжується, зростає, соціалізується, 

гуманізується і стає культурним членом людського 

співтовариства. У родині закладаються гуманістичні 

основи особистості, її моральні чесноти. Тут зберігається і 

шануються рідна мова, свобода, подружня вірність і 

любов, знання роду, збереження його честі, взаємини між 

рідними, родичами, піклування про дітей і старших, 

родинна побутова культура, гостинність, культ предків, 

родинне звичаєве право, демократизм стосунків, розвиток 

самостійності й ініціативи. 

 

2. Соціально-психологічна характеристика 



 

 

стилів сімейного виховання 

Сімейне виховання засновується на емоційному, 

інтимному характері відносин, виявляється у глибокій 

кровній любові батьків до дітей і навзаєм. Байдужість 

батьків, які не задовольняють прагнення дитини до 

спілкування, до спільної емоційно забарвленої і значимої 

діяльності, призводить до затримки соціального розвитку 

дитячої особистості, тобто гальмування засвоєння нею 

норм, правил, звичок соціальної поведінки і навіть до 

формування її асоціального характеру. Це зумовлено тим, 

що внутрішньосімейні взаємини виступають для дитини 

першим специфічним зразком суспільних відносин, до 

яких вона залучається вже з перших днів появи на світ, і 

які мають значний (якщо не домінуючий) вплив на 

формування загальної моделі майбутнього її життя. 

Виходячи зі специфічних якостей кожної окремої 

сім’ї, можна стверджувати, що зміст сімейного виховання 

не є однаковим у всіх родинах. Доволі часто погляди й дії 

батьків мають дещо помилкове спрямування. Наприклад, 

зміст сімейного виховання може набувати 

одностороннього характеру. У 54% сімей батьки 

фактично пускають справу виховання на самоплив, 

зосереджуючи основну турботу на проблемах навчання, 

слухняності, одягу, харчування тощо. У деяких сім’ях 

турбота батьків зосереджується на всебічному розвитку 

дитини, що нерідко шкодить її здоров’ю. У інших 

родинах, навпаки, основна турбота батьків фокусується на 

самопочутті дитини, робиться установка на так звану 

«теорію вільного виховання», застосування відповідних 

педагогічних технологій. 



 

 

Непоодинокими є випадки, коли батьки, керуючись 

педагогічною доцільністю, намагаються не виявляти 

любові, уваги до дітей, обґрунтовуючи свій стиль 

ставлення тим, що прояв подібних почуттів може 

розбестити дитину, «розм’якшити» її характер, зробити 

непідготовленою до життєвих перепитій. Це призводить 

до серйозних відхилень у розвитку особистості. Діти, які 

піддаються такому виховному впливу, зазвичай ростуть 

замкненими, побоюються виявляти власні почуття, емоції, 

прагнення. Поступово в них формується певний тип 

взаємин із батьками, який із часом поширюється й на 

інших дорослих. У результаті – непорозуміння, 

конфлікти, звинувачення в неуважності, відсутності 

чуйності та щирості, егоїзмі й самолюбстві. 

Досить поширеним явищем у сімейному вихованні є 

намагання деяких батьків завоювати дешевий авторитет у 

дітей за допомогою прийомів запобігання, своєрідного 

підкупу, випинання доброти тощо. Наслідком цього стає, 

по-перше, зниження авторитету батьків, втрата ними 

дитячої поваги і, по-друге, формування в маленької 

людини таких негативних якостей, як лицемірство, 

брехливість, нещирість. 

Є родини, у яких батько чи мати вступають у 

своєрідне змагання щодо зовнішнього прояву любові до 

дітей. Розцінювати це можна як недостатність 

педагогічної культури, що призводить до різних 

негативних наслідків: за наявності в сім’ї двох або більше 

дітей спостерігається своєрідний розподіл сфер впливу 

батьків на них, з’являються улюбленці, поміж дітьми 

виникає відчуженість, іноді навіть ворожнеча. Така сім’я 



 

 

перестає бути цілим, згуртованим, дружнім колективом. 

Якщо дитина в сім’ї одна, то в подібній ситуації, 

зваживши всі «за» і «проти», вона надає перевагу комусь 

одному з батьків, відсунувши іншого на другий план. Це, 

у свою чергу, спричиняє розлад між батьками, а дитина 

зростає нещирою, користуючись для досягнення власних 

цілей конкуруючою батьківською любов’ю. Гарантій 

формування позитивних особистісних якостей у подібних 

випадках дуже мало. 

Зустрічаються випадки застосування батьками 

неправомірних методів і форм впливу на дітей, коли 

вимоги дорослих набувають безапеляційного характеру, 

хоча, по суті, є проявом їхньої суб’єктивної думки. 

За результатами дослідження Д. Баумринд виділила 

чотири показники поведінки батьків, що впливають на 

формування в дітей певних якостей: контроль, вимога 

зрілості, особливості спілкування, доброзичливість. 

Також автором виокремлено три моделі поведінки 

батьків: 

1. Авторитарна. Діти в таких сім’ях недостатньо 

впевнені в собі, замкнуті й недовірливі. 

2. Поблажлива. Діти не впевнені в собі, не 

виявляють допитливості й не вміють стримуватись. 

3. Авторитетна. У сім’ях із таким типом 

поведінки батьків дитина має високий рівень 

незалежності, зрілості, упевненості в собі; вона активна, 

стримана, допитлива, доброзичлива, вміє орієнтуватися в 

оточенні. 

Безумовно, оптимальним для практики сімейного 

виховання вважається авторитетна форма стосунків 



 

 

батьків із дитиною, яка характеризується високим рівнем 

вербального спілкування, залученням дітей до 

обговорення родинних проблем, урахуванням їхньої 

думки, готовністю батьків у разі потреби прийти на 

допомогу дітям, одночасно з вірою в їх успішну 

самостійну діяльність, адекватним батьківським 

контролем. 

Натомість, як свідчать дослідження, у стосунках із 

дітьми спостерігається відхилення від авторитетного 

стилю в бік авторитаризму, лібералізму чи надмірної 

центрації на дитині, спричиняючи тим самим відповідні 

деформації її особистості, ускладнюючи можливості 

самореалізації, актуалізуючи необхідність надання сім’ї 

психологічної допомоги. 

У психолого-педагогічній літературі стиль 

сімейного виховання розглядається як своєрідне 

поєднання батьками соціальних вимог (очікувань) і 

контролювальних санкцій у своїх ставленнях до дитини. 

Обраний стиль, як правило, визначає систему виховання, 

якій притаманне більш-менш цілеспрямоване 

застосування методів і прийомів виховання, врахування 

того, що по відношенню до дитини можна допускати, а 

чого не можна, хоча не завжди усвідомлюється 

об’єктивно існуюча мінлива множинність цілей і завдань 

виховної роботи з дітьми. Відповідно прийнято виділяти 

п’ять стилів (тактик) виховання в сім’ї: 

Авторитарний виховний стиль (в основі – тактика 

диктату) передбачає пригнічування почуття гідності,  

ініціативи, самостійності одними членами сім’ї 

(найчастіше дорослими) у інших. Жорсткі накази, примус, 



 

 

свавілля батьків призводять до значних порушень у 

формуванні особистості дитини. Як свідчать дослідження, 

погрози, насильство, тиск викликають у відповідь 

грубість, спалахи агресивності, брехливість, лицемірство, 

навіть відверту ненависть. Якщо батькам, іншим 

значимим дорослим вдається зламати опір дитини, то 

водночас вони ламають і важливі якості особистості, на 

котрі, власне, немає запиту в даних умовах і розвиток 

яких стає неможливим: самостійність, віру у власні сили, 

почуття гідності, ініціативність тощо. 

Демократичний стиль сімейних стосунків (тактика 

співробітництва) передбачає не лише батьківську 

підтримку й допомогу дітям в їх окремих справах, а і 

взаєморозуміння, взаємоповагу дітей і батьків, 

встановлення на паритетних основах партнерських 

взаємин, заснованих на співчутті, співпереживанні, 

відповідальності за наслідки власної активності. 

Ліберальний стиль (тактика невтручання). Система 

міжособистісних відносин у сім’ї будується на визнанні 

(доцільності) незалежного існування дорослих і дітей. 

Батьки як вихователі (за даним типом взаємин) 

найчастіше ухиляються від активного позитивного 

втручання в життя дитини. Їх більше приваблює 

комфортне співіснування з дітьми, яке не потребує 

глибоких душевних переживань. За таких умов дитина 

стає емоційно байдужою до інших, яскраво виявляється 

егоцентризм, індивідуалізм, сім’я для неї – лише 

необхідна формальність. 

Потуральний виховний стиль (тактика опіки й 

безоглядної любові). Батьки власними зусиллями та 



 

 

працею намагаються задовольнити всі потреби дитини, 

відгороджуючи її від будь-яких турбот, складностей тощо. 

Відтак дитина, яка штучно позбавлена можливості 

проявляти себе в досягненні певних результатів, 

відповідати за наслідки своїх дій тощо, зростає 

інфантильною, безпорадною, безініціативною, уникає 

відповідальності за певні дії, рішення. Домінуючою 

характеристикою людини, що зростає в умовах 

потурального стилю стає егоцентризм. У ставленні до 

людей, які її оточують, діє установка: кожен, хто не 

ставить за мету задовольняти її потреби – егоїст, ця 

людина небажана для подальшого спілкування, навіть 

ворожа. 

Виділяють також нестійкий стиль виховання, для 

якого характерний непрогнозований перехід батьків від 

одного до іншого стилю ставлення до дитини. Такі 

«перепади» народжують у неї недовіру до батьків, 

відчуженість, формують установки реагувати не на зміст 

звертань і вимог, а на форму. Для задоволення 

індивідуалістичних потреб діти зазвичай намагаються 

використати ситуативно сприятливий емоційних фон 

стосунків з батьком або матір’ю. 
Конкретною соціально-психологічною формою 

організації життєдіяльності сім’ї виступає структура 
ролей у ній. Саме вона переважно визначає, що, ким, 
коли, у якій послідовності повинно робитися. Під роллю у 
психології найчастіше розуміють нормативно схвалені 
форми поведінки, що очікуються від індивіда, котрий 
займає певну позицію в системі суспільних і 
міжособистісних відносин (А. Петровський, М. 
Ярошевский). Крім самої поведінки, до поняття «роль» 



 

 

включаються також бажання й цілі, переконання й 
почуття, соціальні установки, цінності та дії, які 
очікуються або приписуються людині, котра посідає в 
суспільстві певне положення. Це також стосується і 
сімейних ролей «батько», «мати», «чоловік», 

«дружина», «дитина», хоча кожен член може 
виконувати (реалізовувати) одночасно кілька соціальних 
ролей. У реальному житті провідними ролями сімейного 
життя є ролі Дорослого, Дитини й Батька. 

У кожній сім’ї дитині відводиться певна роль, 
відповідно до якої будуються її взаємини з батьками, і яка 
в більшості випадків до певного віку через незначний 
життєвий досвід, обмеженість можливостей, 
несформованість характеру, не викликає в неї будь- яких 
заперечень. 

На думку А. Співаковської, роль дитини чітко 

можна виділити саме в дисгармонійній сім’ї, де члени 

ставляться один до одного шаблонно, протягом років 

зберігаючи застиглі, уже не відповідні реальному життю 

взаємини. Роль можна визначити як набір шаблонів 

поведінки стосовно дитини в сім’ї, як поєднання почуттів, 

очікувань, дій, оцінок, адресованих дитині дорослими 

членами сім’ї. 

У психолого-педагогічній літературі описано 

чотири найпоширеніші ролі: «цап-відбивайло», 

«мазунчик», «примиритель», «бебі». «Цап-відбивайло» 

виконує роль об’єкта для вираження взаємної 

незадоволеності батьків. «Мазунчик» заповнює емоційний 

вакуум у подружніх стосунках, турботу й любов до нього 

надто перебільшено. Навпаки, за сильної близькості 

подружжя дитина раз і назавжди залишається в сім’ї 



 

 

тільки дитиною – «бебі» з обмеженими правами. 

«Примиритель» вимушений грати роль дорослого, 

регулювати й усувати подружні конфлікти, і таким чином 

посідати найважливіше місце у структурі родини. 

Приписувана дитині роль «цяці» часто пов’язана із 

ситуацією уявного співробітництва в сім’ї, коли дорослі, 

не вміючи й не вважаючи за потрібне глибоко проникати 

у внутрішній світ один одного, очікують від дитини 

дотримання насамперед порядності та слухняності. При 

цьому докоряння дитині може трансформуватися в її 

самосвідомості в тенденцію до самозвинувачення, що 

робить її вразливою щодо неминучих помилок і 

труднощів. 

Роль «жахливої дитини», коли з поганої поведінки 

дитини робиться своєрідний внутрішньосімейний фетиш, 

парадоксально гуртує емоційно роз’єднаних людей. В 

умовах внутрішньосімейного суперництва ця роль 

трансформується в жертовного козла, коли, перекладаючи 

один на одного провину за «поганість» дитини, дорослі 

підсвідомо домагаються самоствердження в сім’ї, при 

цьому часто виплескуючи агресивність на дитину. 

«Жахлива дитина» може бути виправданням ізоляції 

когось із членів сім’ї, «винних» у її негативності. 

Наголошують і на інших ролях, що ілюструють 

негативний вплив на особистісний розвиток дитини: 

«дитина-тягар», «дитина- зброя», «дитина-іграшка», 

«дитина-обов’язок», «дитина-заміна» та інші. 

Описані вище ролі підтверджують той факт, що тип 

ставлення й особливості поведінки батьків значною мірою 

визначають характер сформованих у сім’ї стосунків і 



 

 

впливають на психічне та фізичне здоров’я дітей. 

Проведені дослідження підтверджують, що досить 

часто зустрічаються сім’ї, де основна мета виховання 

вбачається в тому, щоб утілити в дитині свою нездійснену 

через ті чи інші об’єктивні чи суб’єктивні обставини, 

мрію. При цьому доволі часто не враховуються 

можливості, інтереси, здібності, прагнення дитини, які 

можуть значною мірою відрізнятися від 

«запрограмованих» батьками 



 

 

цілей. За цих умов дитина втрачає незалежність, 

перекручуються її задатки й особистісні якості. Ефект від 

такого виховання неоднозначний: у одних випадках 

дитина намагається «втиснути» себе у створений 

батьками «портрет», докладає зусиль, аби догодити 

дорослим усупереч власним уподобанням і прагненням 

займається визначеною для неї батьками діяльністю. Але 

найчастіше вона повстає проти чужих для неї вимог, 

викликаючи тим самим розчарування й невдоволення 

батьків. За таких умов можуть виникати конфлікти, 

причини яких, коли вони не будуть своєчасно виявлені й 

усунені, стають основою для накопичення обопільного 

невдоволення, затяжного непорозуміння між батьками й 

дітьми, негативно впливають на весь процес 

внутрішньосімейного буття. 

Як приклад застосування таких авторитарних 

виховних технологій можна навести окреслені С. 

Соловейчиком три найбільш поширені, на його думку, 

моделі неправильного підходу до виховання дітей у сім’ї, 

які він умовно назвав: «Правила руху», «Сад – город» та 

«Батіг і пряник». 

Модель «Правила руху». Відповідно до неї батьки 

будують процес сімейного виховання за аналогією із 

засвоєнням правил вуличного руху. Вони впевнені, що 

дитина може і повинна завчити певний комплекс правил, 

щоб потім у повсякденному житті ними керуватись, 

суворо дотримуючись сформульованих приписів. При 

цьому не враховується, що засвоєні теоретичні знання ще 

не означають повного їх прийняття і не забезпечують 

уміння реалізовувати їх у реальному житті. До того ж 



 

 

неможливо придумати, а тим більше вивчити правила, які 

відображали б усе розмаїття людських взаємовідносин, 

усі ситуації, що можуть виникнути в повсякденні. 

Застосування такої моделі певною мірою регламентує 

поведінку дітей, але не сприяє їхньому розвитку. Це може 

негативно вплинути на формування особистості, нерідко 

ставить дитину у важкі умови, коли та потрапляє в 

ситуацію неординарну, не схожу або не зовсім адекватну 

засвоєним правилам. 

Модель «Сад – город». Ця модель виховного 

процесу побудована на впевненості дорослих у тому, що 

вони можуть поводитися з дитиною як із рослинами на 

городі: прополювати бур’ян – недоліки в її душі та 

характері, або як із деревом: прищеплювати їй окремі 

позитивні якості. При цьому забувається, що дитина – це 

жива істота і не піддається таким маніпуляціям. 

Сповідуючи таку модель, дорослі не намагаються 

навіть зрозуміти, звідки в дитини з’явилися певні 

недоліки. Свої накази типу «так не роби», «це погано», 

«щоб я більше такого не чув», «я тобі забороняю так 

поводитися» тощо батьки вважають цілком достатніми 

для того, щоб викорінити в дитині ті чи інші якості, які їм 

не до вподоби. І навпаки, фрази «треба бути ввічливим, 

акуратним, чесним...», «ти маєш нам допомагати, бути 

працьовитим», на їхню думку, сприяють появі чи навіть 

розквіту в характері дитини широкого кола позитивних 

рис. 

Модель «Батіг і пряник». Сутність її випливає вже із 

самої назви: дитина одержує «пряник» у разі схвалення 

батьками її дій, вчинків, або навпаки застосовується 



 

 

«батіг» (і в прямому, і в переносному значенні цього 

слова). При цьому в більшості випадків застосування того 

чи іншого засобу нічим не підкріплюється, а здійснюється 

за бажання, настрою батьків, виходячи з їхньої реакції на 

зовнішню поведінку дитини. 

Звідси випливає, що батькам варто вміти 

встановлювати такий тип взаємин, який сприятиме 

гармонізації стосунків із дитиною й реалізується у 

просторі психологічно оптимального спілкування. 

 

3. Неадекватне батьківське ставлення та 

його вплив на розвиток дитини 

Розглядаючи проблему стосунків батьків із  

дитиною, необхідно зупинитися на понятті типів (стилів) 

батьківського ставлення. У психологічному розуміння 

стиль – це сукупність способів, методів і прийомів; 

типова стратегія поведінки батьків у стосунках з дитиною. 

Поняття «батьківське ставлення» має загальний 

характер, указуючи на взаємний зв’язок, приналежність, 

залежність між батьками й дитиною. 

Тип батьківського ставлення – це система 

поведінкових стереотипів, різноманітних почуттів до 

своєї дитини, особливостей сприйняття та розуміння її 

особистості, вчинків, які батьки використовують у 

міжособистісної взаємодії. 

Батьківське ставлення включає суб’єктивно-оцінне 

та свідомо- виборче уявлення про дитину, яке визначає 

особливості її сприйняття, спосіб спілкування, характер 

прийомів дії. У ставленні батьків до дітей акумулюється 

вся система внутрішньо сімейних стосунків: міжвікові 



 

 

зв’язки, особливості подружніх взаємин, сиблінгові 

позиції, зовнішні соціальні зв’язки сім’ї та тощо. 

Як правило, у структурі батьківського ставлення 

виділяють когнітивний (пізнання та розуміння дитини), 

емоційний (переживання, емоційна чуйність, емпатія) і 

поведінковий (здатність до співпраці, ініціативність, 

адекватні стосунки) компоненти. Прояви ставлення більш 

тісно пов’язані з емоційними переживаннями. Порушення 

емоційного зв’язку між батьками й дітьми може 

призводити до формування стійкого емоційно-

негативного фону у взаєминах, труднощів 

взаєморозуміння. 

Поняття «батьківська позиція» й «батьківська 

установка» використовуються практично як синонімічні 

поняттю «батьківське ставлення», хіба що вони іноді 

відмінні за ступенем усвідомленості. Батьківська 

установка щодо дитини визначає певну спрямованість у 

стосунках із дітьми, забезпечує стереотипність поведінки 

батьків. Батьківська позиція швидше пов’язується зі 

свідомо прийнятими й виробленими поглядами, намірами; 

установка має менш усвідомлений характер. Батьківські 

установки та позиції щодо дітей звільняють дорослих від 

необхідності кожного разу приймати нове рішення за 

стандартних життєвих ситуації, тобто вони можуть 

виступати причиною ригідності, інертності виховної 

діяльності, призводять до порушення батьківсько-дитячих 

стосунків. 

У найзагальнішому вигляді у психолого-

педагогічній літературі було сформульовано оптимальні й 

неоптимальні батьківські позиції. Позитивна модель 



 

 

поведінки батьків – гнучка чи урівноважена, а різні 

прийоми використовуються не автоматично, а свідомо, з 

урахуванням наслідків власних дій. Основними 

властивостями, що визначають оптимальну батьківську 

позицію, є адекватність, гнучкість і прогностичність. 

Адекватність позиції дорослого ґрунтується на 

реальній точній оцінці особливостей власної дитини, на 

вмінні побачити, зрозуміти й поважно поставитися до її 

індивідуальності. Батьки не повинні бути сконцентровані 

тільки на тому, чого б вони хотіли добитися від своєї 

дитини; знання, можливості й схильності дитини – 

найважливіша умова успішності її розвитку. 

Гнучкість батьківської позиції розглядається як 

готовність і здатність до зміни стилю спілкування, 

способів впливу на дитину у процесі її дорослішання і у 

зв’язку з різними змінами умов життя сім’ї. «Закостеніла» 

інфантильна позиція призводить до бар’єрів спілкування, 

спалахів неслухняності, бунту і протесту у відповідь на 

будь-які вимоги. 

Прогностичність позиції виражається в її орієнтації 

на зону найближчого розвитку дитини і на завдання 

завтрашнього дня, полягає у випереджувальній ініціативі 

дорослого до дитини з урахуванням перспектив її 

розвитку. 

Численні дослідження батьківсько-дитячих 

стосунків дозволили психологам виділити три аспекти, 

що становлять батьківське ставлення до своєї дитини: 

симпатія – антипатія, повага – зневага, близькість – 

віддаленість. Поєднання цих аспектів дозволяє описати 

вісім типів батьківської любові. 



 

 

Дієва любов (симпатія, повага, близькість). Формула 

батьківського сімейного виховання така: «Хочу, щоб моя 

дитина була щасливою, і допомагатиму їй у цьому». 

Відсторонена любов (симпатія, повага, але разом із 

тим велика дистанція від дитини). «Дивіться, яка у мене 

прекрасна дитина, шкода, що у мене не так багато часу 

для спілкування з нею». 
Дієва жалість (симпатія, близькість, але відсутність 

поваги). 
«Моя дитина не така, як усі. Хоча моя дитина 

недостатньо розумна і фізично розвинена, але все одно це 

моя дитина, і я її люблю». 

Поблажливе відсторонення (симпатія, неповага, 

велика міжособистісна дистанція). «Не можна 

звинувачувати мою дитину в тому, що вона недостатньо 

розумна й фізично розвинена». 

Нехтування (антипатія, неповага, велика 

міжособистісна дистанція). «Ця дитина викликає в мене 

неприємні відчуття та небажання мати з нею справу». 

Презирство (антипатія, неповага, мала 

міжособистісна дистанція). «Я мучусь, безмежно 

страждаю, тому що моя дитина така нерозвинена, 

нерозумна, уперта, боязка, неприємна іншим людям». 
Переслідування (антипатія, повага, близькість). 

«Моя дитина – 
негідник, і я доведу їй це». 

Відмова (антипатія, повага й велика міжособистісна 

дистанція). 

«Я не хочу мати справи з цим негідником». 

Стосунки батьків із дитиною, можуть бути, з одного 

боку, тісними, близькими, дружніми, з іншого – далекими, 



 

 

ворожими, холодними. При віддаленні від полюсу теплих 

взаємин з’являється 
«зона психічного неблагополуччя». 
У психолого-педагогічній літературі частіше 

описують варіанти батьківських позицій, установок, 

батьківського (частіше материнського) ставлення, які 

призводять до негативних порушень у батьківсько-

дитячих стосунках: симбіоз, авторитарність, емоційне 

відторгнення, «маленька невдаха», гіперсоціалізація, 

гіпопротекція, дозвіл, пристосування до потреб дитини, 

ставлення з формальним почуттям обов’язку за 

відсутності справжнього інтересу до дитини, 

непослідовна поведінка тощо. 

Заслуговує на увагу класифікація основних стилів 

батьківської поведінки, запропонована І. Дубровіною. 

Досліджуючи методи впливу батьків на дітей, які 

виявляють негативні емоції, вона виокремила такі з них: 

− «командир-генерал» - цей стиль виключає 

можливість будь- якої альтернативи, прагне тримати всі 

події під жорстким контролем, заперечує найменший вияв 

негативних емоцій. Зміст взаємин із дитиною 

(«Зупинись!», «Схаменись!») зазвичай викликає в тої 

образу, бажання заперечувати і проявляти жорстокість. У 

основі ставлення – батьківська переконаність у тому, що 

всі права належать їм. Основними засобами впливу 

виступають накази, команди і погрози, спрямовані на 

всебічний і повсякчасний контроль. 
− «батько-психолог» - деякі батьки виступають у 

ролі психолога і намагаються аналізувати проблему. Це 
виявляється в тому, що дорослі ставлять численні 
запитання, спрямовані на діагностику, інтерпретацію й 



 

 

оцінку подій, вчинків, вважаючи, що таке право дає їм 
володіння «вищим знанням». Вони повсякчас прагнуть 
пізнати всі деталі, що повністю позбавляє дитину бажання 
відкривати свої внутрішні почуття. 

− «суддя» - при сповідуванні цього стилю дитина 
вважається винною ще до винесення рішення. Єдина мета, 
яку переслідують батьки-судді – довести правомірність 
власної позиції. 

− «священик» - наближений до менторства. 
Повчання переважно зводяться до моралізування з 
приводу того, що відбувається. Усі висловлювання 
батьки, зазвичай, починають словами: «Ти повинен...» або 
«Ти не повинен», вважаючи, що таке ставлення 
забезпечить формування в дитини виключно 

«правильних» почуттів. 
− «цинік», як правило, сповнений сарказмом, 

намагається в будь-який інший спосіб принизити дитину. 

Він демонструє власну перевагу за допомогою 

відчуження і відрази до того, що відбувається. 

Цікавою і достатньо ґрунтовною є класифікація 

типів неадекватного батьківського ставлення, 

запропонована А. Личко. Автор розподіляє їх таким 

чином: 

1) гіпопротекція – у крайній формі цей тип 

батьківського ставлення виявляється в повній 

бездоглядності, але найчастіше – у недостатній опіці й 

контролі за поведінкою дитини. Батьки, які дотримуються 

такого стилю виховних дій, певною мірою сповідують ідеї 

«вільного виховання». Дорослі часто не знають та й не 

цікавляться, де перебуває їхня дитина в той чи інший час, 

із ким товаришує, які в неї інтереси й захоплення, які 



 

 

проблеми її турбують. Це відбувається або через надмірну 

зайнятість батьків роботою, самими собою, власними 

проблемам, або через перебільшене почуття довіри до 

дитини, упевненість у тому, що та мінімальна увага до її 

життя, яку вони виявляють, є достатньою, а зайвий 

контроль і втручання можуть тільки зашкодити. У таких 

сім’ях спостерігається рання емансипація дітей від 

дорослих, яка може охоплювати всі чотири виміри, 

перераховані вище; 

2) домінуюча гіпопротекція, навпаки, проявляється 

в надмірній опіці, дріб’язковому контролі за кожним 

кроком, за кожною дією сина чи доньки. Згодом це 

перетворюється на цілу систему постійних заборон і 

невсипущого спостереження за дитиною. За таких умов у 

дитини формується звичка всі дії і вчинки узгоджувати з 

думкою батьків; вона не може самостійно прийняти 

жодного рішення, росте непідготовленою до життєвих 

перепитій; 

3) попускаюча гіперпротекція, яка в її крайньому 

прояві одержала назву виховання за типом «кумира сім’ї», 

коли батьки не стільки контролюють, скільки надмірно 

переоцінюють й опікають дитину, прагнучи звільнити її 

від найменших труднощів, неприємних обов’язків, 

безупинно захоплюються уявними талантами, 

перебільшують наявні здібності. Цей тип виховання 

притаманний також сім’ям, де батьки відчувають виховну 

невпевненість, виявляють занижений рівень вимог до 

дитини. У цих випадках спостерігається перерозподіл 

влади між батьками й дітьми на користь останніх. Батьки 

«йдуть на поводу» в сина чи доньки, поступаються їм у 



 

 

будь-яких питаннях, коли (навіть на думку дитини) 

робити цього не можна. Це зумовлено тим, що дитина 

зуміла віднайти особливий підхід до батьків, виявила їхнє 

слабке місце і тому досягає бажаного шляхом створення 

для себе ситуацій «мінімум вимог – максимум прав». 

Таким батькам притаманне визнання численних помилок 

у вихованні дітей; дорослі побоюються впертості, опору 

власних дітей, знаходять численні приводи для поступок 

їм і потурання їхнім бажанням; 

4) емоційне відторгнення характеризується тим, що 

дитина постійно відчуває себе тягарем для батьків. Це 

спричинює формування важких, напружених і 

конфліктних стосунків між старшими й молодшими 

членами сім’ї; на дитину доволі часто перекладається 

значна частка суто батьківських обов'язків. Такий тип 

виховання ще може бути визначений як «підвищена 

моральна відповідальність». У деяких випадках 

встановлюється роздратовано- вороже ставлення до 

дитини, намагання будь-що відмежуватись від неї; 

5) умови жорстких взаємовідносин відзначаються 

застосуванням суворих покарань навіть за дрібні 

порушення або домінуванням у сімейному житті ситуацій, 

коли на дитині «зривається зло». Для жорстких 

взаємовідносин характерна також душевна байдужість 

членів родини один до одного, турбота виключно про 

самого себе, увага до власних проблем, уподобань, 

інтересів. Такий стиль виховання є типовим для сімей, де 

дорослим притаманна нерозвиненість, слабкість 

батьківських почуттів. Досить часто подібне ставлення 

виявляють батьки, чиї діти мають певні негативні 



 

 

відхилення в характері. Зовнішньо це виявляється в 

небажанні дорослих мати справу з дітьми, не сприйнятті 

їхнього товариства, поверховості інтересу до дитячих 

справ, бажань, прагнень, інтересів тощо; 

6) підвищена моральна відповідальність виникає, 

коли батьки покладають надто великі надії на майбутнє 

своєї дитини, її успіхи, здібності й таланти, сподіваючись, 

що вона зможе втілити в життя їхні власні мрії, які через 

певні причини залишилися нереалізованими. У цьому 

випадку дитині висуваються завдання, мета яких 

здебільшого не пояснюється, але вимагається її належне 

виконання. 

О. Карбіков, досліджуючи викривлення в сімейному 

вихованні, базуючись на особливостях ставлення батьків 

до дітей, виділив такі типи ставлення до дітей. 

1. Відторгувальне. Його сутність полягає або в 

надмірній вимогливості, жорстокій регламентації і 

контролі, або в 



 

 

недостатньому контролі, що ґрунтується на 

самонадіяності, самозаспокоєнні й безтурботності. 

2. Гіперсоціалізувальне. Виникає внаслідок 

стурбованості, тривожної мнимості батьків стосовно 

здоров’я дитини, її соціального статусу, престижності, 

успіхів у навчанні тощо. Ці якості батьків виявляються в 

надмірній заклопотаності майбутнім своєї дитини. 

3. Егоцентричне. Спостерігається в сім’ях із 

низьким рівнем відповідальності, коли дитині 

нав’язується уявлення «я – великий» як 

самонав’язувальної цінності для оточуючих. 

Узагальнюючи результати досліджень стилів 

батьківського ставлення, можна визначити наступні типи 

впливів позиції батьків на особистісний розвиток дитини 

(див. табл. 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Таблиця 1. 

Позиції батьків та відповідні способи поведінки дитини 

Тип позиції 
батьків 

Спосіб поведінки 
з дитиною 

Модель 
спілкування 

Вплив на 
розвиток дитини 

1 2 3 4 

 

 
Прийняття та 

любов 

Любов, прийняття, 
ніжність, 

співпраця, 
справедливі 

вимоги. 

Особистісно 
зорієнтоване 
спілкування, 

діалог. Дитина – 
центр 

батьківських 
інтересів. 

Відчуття безпеки, 
адекватна 

самооцінка, почуття 
гідності, 

відповідальність, 
самостійність, 
оптимальний 

стиль спілкування. 

 

 
Надмірна 

опіка 

Надмірна турбота, 
поблажки, 

відсутність вимог, 
але обмеження 

свободи, 
тотальний 
контроль. 

Прагнення 
тісного 

емоційного 
контакту. 

Присвячення 
дитині всього 

життя. 

Інфантилізм, 
нездатність 

приймати рішення, 
залежність від 

батьків, егоцен- 
тризм, уседозволе- 

ність, соціальна 
дезадаптованість. 

 

 

 
Надмірна 

вимогливість 

Прискіпливість, 
відсутність 

емоційного тепла, 
жорсткі вимоги, 
надмірна стурбо- 

ваність соціальним 
статусом дитини, 

успіхами в 
навчанні. 

Критика, відсут- 
ність похвали, 

погрози. 
Небажання 

бачити дитину 
такою, якою 

вона є. 

Пасивний, відсут- 
ність ініціативи, 

залежність, низька 
самооцінка, 

невпевненість у 
собі, тривожність, 

агресивність, 
лицемірство. 

 

 

 

Виражене 

неприйняття 

Емоційне 

відчуження, 

неуважність, 

жорстокість, 

приниження. 

Психологічна 

дистанція, уни- 

кання контактів, 

критика. 

Нелюбов, відсут- 

ність турботи. 

Нестійкість, асоці- 

альність, труднощі у 

спілкуванні, 

агресивність, 

емоційна тупість, 

жорстокість, 

непередбачуваність 
вчинків, невротичні 

розлади. 



 

 

 

Наведені позиції батьків вказують на те, що використання батьками 

певного типу ставлення може, з одного боку, сприяти особистісному росту 

дитини, а з іншого, – негативно позначаться на її розвитку та на формуванні 

дитячої особистості в цілому. 

О. Захаров розвиває думку, відповідно до якої негативні фактори 

виховного впливу призводять до дезінтеграції «Я» дитини. У цілому ці фактори 

можна окреслити таким чином: 

1) нерозуміння батьками своєрідності особистісного розвитку 
дітей; 
2) неприйняття дорослими дитячої індивідуальності; 

3) невідповідність вимог і очікувань батьків можливостям і 
потребам дітей; 
4) негнучкий характер стосунків батьків із дітьми; 

5) неправомірність виховання в різні вікові періоди; 

6) непослідовність у взаєминах дорослих і дітей; 

7) неузгодженість змісту, цілей і засобів виховання між батьками. 

Доволі часто джерелом порушення взаємин батьків і дітей є утвердження 

в дорослих членів сім’ї певної моделі характеру їхньої дитини, на основі якої і 

виходячи з якої вони будують свої стосунки з нею, беручи до уваги переважно 

тільки особливості виникаючої у даний момент ситуації. Це характерно для 

гіпопротекції, потураючої гіперпротекції,     емоційного     відторгнення.     Е. 

Ейдеміллер      і    В. Юстицький виявили формування на цій основі «ефекту 

самопосилення порушення», який виникає, коли на опір батьків негативним 

проявам характеру дитини, вона відповідає посиленням цих проявів. 

Зустрічаючи перепону своїх бажань, дитина спричиняє агресивний «вибух», 

примушує дорослих відступити, здобуваючи в такий спосіб перемогу над ними. 

Особливо важливими для розвитку особистості дитини є дві пари ознак, 

які визначають поведінку батьків: прийняття (тепло, любов) – неприйняття 

(ворожість), що задають емоційний тон стосунків, терпимість (самостійність, 

воля) – стримування (контроль), які визначають переважаючий у сім’ї тип 

контролю і дисципліни. 

За віссю «прийняття – неприйняття» в першому випадку основними 

засобами виховання є увага й заохочення; батьки зорієнтовані насамперед на 

виокремлення позитивних якостей дитини, задоволені спілкуванню з нею, 

приймають її такою, якою вона є. У другому випадку основними засобами 

виховання є суворість і покарання; батьки не приймають власних дітей 

(виокремлюють у них насамперед негативні риси), не дістають задоволення від 

спілкування з ними, часом виявляючи ворожість. 

Численними дослідженнями доведено перевагу першого підходу до 

виховання дітей. 
Дитина, позбавлена любові, має менше можливостей для досягнення 

високої самоповаги, створення стійкого, позитивного Я- образу, побудови 
теплих стосунків з іншими людьми. Вивчення особистості людей, які 
страждають на невротичні розлади, відчувають труднощі у спілкуванні та 



 

 

професійній діяльності, свідчить про те, що всі ці явища набагато частіше 
виявляються в людей, яким у дитинстві бракувало батьківської уваги й тепла. 

Недоброзичливість або неуважність, жорстоке поводження батьків із 
дітьми викликає в останніх неусвідомлювану ворожість, що спрямовується 
зовні (наприклад, трансформується в агресивні дії не тільки проти батьків, а і 
проти сторонніх людей) або всередину і виявляється в почутті провини, 
тривоги, низькій самоповазі тощо. 

За віссю «тривожність – стримування» в першому випадку батьки 
впливають на дитину через похвалу, пояснення їй наслідків її дій, 
обґрунтовують власні вимоги. У другому випадку тактика стримування 
припускає застосування батьківської влади через наказ, насильство, фізичне 
покарання, батьківський контроль над бажаннями дитини. 

У сім’ях, де виховання набуло проблемного характеру, досить чітко 

простежується зміна батьківських позицій. Вони стають неадекватними, 

незмінюваними, втрачають гнучкість і прогностичність. Отже, існує чимало 

типів чи моделей поведінки дорослих відносно дітей, а вони доволі різняться 

між собою. Однак не можна не погодитись з тим, що їх об’єднує загальна 

установка – прийняття дитини як такої. Іншими словами, батьки люблять свою 

дитину з усіма її недоліками й перевагами, поважають у дитині особистість, 

визнають її права. За цих умов у дитини формуються стійкі позитивні взаємини 

з батьками, які переносяться й на інших дорослих. 

До причини неадекватного ставлення батьків до дитини відносять 

психолого-педагогічну некомпетентність батьків, некритично засвоєні ригідні 

стереотипи виховання дитини, що призводить до стихійності виховання, 

неузгодженості установок і дій батьків тощо; особистісні особливості батьків; 

особливості взаємин подружжя чи інших членів сім’ї, що проектуються на 

дитину. 

О. Захаров, характеризуючи особистісні особливості батьків дітей, що 

страждають на неврози, зазначає, що їхні матері вирізняються тривожністю й 

невпевненістю в собі в поєднанні з надмірною пунктуальністю, нетерпимістю, 

конфліктністю, недостатньою емоційною чуйністю, а батьки – пасивністю, 

м’якістю, певною мінорністю загального настрою. 
Негативно впливають на процес виховання дитини не тільки такі 

індивідуальні особливості батьків, як тривожність та афективність, а й 
домінантність, владність, бажання підкорити дітей і домогтися від них 
беззастережної слухняності (особливо це стосується ставлення матері до сина); 
марнославство батьків, що призводить до підвищеного рівня домагань до 
можливостей дитини. 

У батьків із глибокими особистісними проблемами часто спрацьовує 
захисний механізм «проекції», коли вони неусвідомлено переносять власні 
небажані якості та проблеми на дитину. Такі батьки, не помічаючи в собі 
певних рис характеру і поведінки, їх проявів у дитини, прагнуть наполегливо 
викорінити ці риси в дитини. При цьому ставлення до дитини формується за 
типом 

«емоційне відторгнення» через невідповідність ідеальному образу батьків 
або за типом «гіперпротекція», маскуючи приховане відторгнення (такі батьки 



 

 

про свою дитину кажуть: «Я її люблю, але вона погана, ледача, нерозумна 
тощо, робить щось тільки після покарання»). 

Особливості взаємин членів сім’ї також впливають на психічний 

розвиток дитини. Так, А. Варга, спостерігаючи за дітьми, які страждають на 

нічний енурез, виявила, що невротичний синдром у дитини стає умовно 

бажаний і для батьків, витісняючи негаразди у сфері власних інтимних 

стосунків. 

Дисгармонійні стосунки в сім’ї часто призводять до того, що окремі її 

члени використовують дитину для вирішення власних проблем. Дослідники, які 

вивчали психологію таких родин, виокремили три аспекти, що спостерігаються 

в цих родинах: 

− суперництво (прагнення двох або більше членів сім’ї забезпечити собі 

виключне становище, боротьба за яке набирає затяжного хронічного 

характеру); 

− уявне співробітництво (зовнішня удавана відсутність ускладнень у 

сімейних стосунках, що обертається на конфлікти  в разі настання переломних 

для сім’ї подій – хвороби когось із членів сім’ї, підвищення по службі одного з 

подружжя і пов’язане з цим збільшення робочого часу тощо); 

− ізоляція (психологічне відокремлення одного чи більше членів сім’ї 

один від одного, з ними підтримуються лише формальні стосунки, необхідні, і 

скоріше, ділові контакти). 

Неспроможність батьків виробити сприятливу для розвитку дитини 

виховну позицію може призвести до значних порушень у стосунках з дітьми, до 

жорстокості щодо них. Розрізняють такі види жорстокості щодо дітей: 

− фізичне насильство, яке охоплює всі форми травм дітей, отримані 

через цілеспрямовані дії батьків чи фізичні покарання; 

− сексуальне насильство як залучення функціонально незрілих дітей і 

підлітків до сексуальних дій чи до спостереження за ними без розуміння і згоди 

на це дитини; 

− емоційне чи психічне насильство, що може виявитись як у формі 

негативної уваги (погрози, постійна критика, лайка тощо), так і в формі 

цілковитої неуважності до дитини; 

− байдужість до дитини, нехтування її інтересами й потребами, не тільки 

духовними, а й матеріальними (одяг, їжа, медикаменти) тощо. 

То ж виокремимо також фактори, що корелюються із жорстоким 

поводженням з дітьми. По-перше, це характерно для сімей, де хоча б один з 

батьків хворий на алкоголізм чи перебуває у стані депресії. По-друге, із дітьми 

можуть жорстоко поводитися в сім’ях, де вмер один з батьків або якщо дитина 

залишилася сиротою і 

перебуває під опікою рідних чи інших вихователів. Крім того, до 

факторів, що можуть зумовити жорстокість стосовно дітей, належать фінансові 

труднощі в сім’ї, безробіття, а  також перенесене батьками в дитинстві 

жорстоке поводження з ними. 

У наслідок цього, в дитини формуються здебільшого негативні якості: 

агресія, жорстокість, переживання безцільності існування, бажання 



 

 

неусвідомленої помсти чи, навпаки, загострене прагнення пошуку 

психологічного захисту, опіки з боку інших. 

Слід зазначити, що батьки переносять особистісні проблеми та проблеми 

у стосунках з іншими членами сім’ї на дітей переважно підсвідомо, найчастіше 

із глибоким переконанням, що саме так дитині роблять добро. Проте в 

результаті неадекватне ставлення батьків призводить до деформації особистості 

дитини, ускладнює можливості її самореалізації, актуалізуючи тим самим 

необхідність подання сім’ї психологічної допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Сімейна педагогіка» 
 

 

ЛЕКЦІЯ ІV. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

СПІЛКУВАННЯ В РОДИНІ 
 
 

Навчальні цілі: ознайомити студентів із особливостями спілкування в 

родині, видами та причинами виникнення сімейних конфліктів, умовами 

безконфліктного спілкування, шляхами подолання родинних конфліктів; 

виховувати інтерес до вивчення питань із психології сім’ї, професійну 

спрямованість, активність в опануванні матеріалу. 
 

Методичні вказівки до роботи над темою 

Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, самостійну 

підготовку до практичного заняття (письмові тези відповідей на питання для 

обговорення, виконання практичних завдань), участь в обговоренні питань 

під час практичного заняття, обов’язкове виконання самостійної роботи та 

підготовка мультимедійних презентацій з теми (від 10 слайдів). 
 

Конспект лекції 

Психологічні особливості спілкування в родині 

 

ПЛАН 

1. Специфіка спілкування в родині та причини порушення сімейної 

комунікації. 

2. Сімейний конфлікт: причини виникнення, види, моделі поведінки в 

конфліктних ситуаціях. 

3. Профілактика та розв’язання конфліктних ситуацій в родині. 

 

Життя в родині неможливо без спілкування, яке являє собою ставлення 

членів сім’ї один до одного, специфіку їх взаємодії, обмін інформацією, їхній 

духовний контакт. Від характеру внутрісімейного спілкування, морально-

психологічного клімату сім’ї залежить моральне і психічне здоров’я всіх її 

членів, їх емоційна культура. 

Спілкування – складний і багатоплановий процес встановлення і розвитку 

контактів між людьми, які породжуються потребами у спільній діяльності та 

включає в себе обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, 

пізнання себе й інших. Спілкування, виражене в безпосередніх міжособових 



 

 

зв’язках людей, завжди відповідає певним історично склавшимся і соціально 

необхідним формам комунікації й реалізується відповідно до норм соціально 

задовільної поведінки. 

Г. Андреєва, характеризуючи процес спілкування, виділила в ньому три 

взаємопов’язані сторони: комунікативну (обмін інформацією комунікантів), 

інтерактивну (організація взаємодії комунікантів) і перцептивну (процес 

сприйняття одне одного партнерами і встановлення на цій основі 

взаємопорозуміння). 

Спілкування в сім’ї – важлива умова її існування, і від його успішності 

значною мірою залежить добробут родини та задоволеність шлюбом партнерів. 

Основним елементом спілкування в успішній сім’ї є продуктивна комунікація. 

Комунікація – це спосіб спілкування, що дозволяє передавати і приймати різну 

інформацію. 

Досліджуючи питання спілкування в сім’ї, психологи простежили певні 

тенденції і певні стилі спілкування. Якщо ознакою характеристики взяти 

комунікативні установки, то всі родини можна розділити на два основних типи: 

альтруїстичний і корпоративний. 

У корпоративній (прагматичній) сім’ї, спілкування здійснюється на 

партнерських засадах. Усі члени родини намагаються домовитися між собою, 

діють свої правила. Обов’язки виконуються одним із членів тільки в тому 

випадку, якщо вони виконуються й іншими членами. Батьки з виховною метою 

створюють мотиваційні умови поведінки. Як правило, цінності й інтереси 

членів корпоративної сім’ї збігаються, але власними інтересами заради 

загальної користі навряд чи хтось пожертвує. Цінність кожного члена 

визначається його внеском у родинне благо. Спілкування в такій сім’ї досить 

відверте й ненапружене. Члени родини достатньо самостійні у власному виборі, 

мало критикують, а тому вільні розповідати про свій власний досвід. Завжди 

готові виказати власну думку. Члени такої сім’ї легко адаптуються до 

навколишнього середовища, є достатньо відкритими. 

 Всі члени альтруїстичної родини звикли хвилюватися і піклуватися про 

інших. Усі зусилля спрямовуються на загальне благо й добробут кожного 

члена. Якщо виникне питання про вибір власних інтересів або інтересів сім’ї, 

член такої родини вибере інтереси сім’ї, адже він живе за принципом «жити для 

інших». Хоча в такій сім’ї і встановлено обов’язкові правила, людина, яка не 

виконує їх, не стає вигнанцем, а всеодно користується підтримкою рідних. У 

розмові членів сім’ї відчувається любов один до одного, теплі взаємини. 

Правда, часто виникають таємниці, оскільки члени родини не бажають 

образити інших або розчарувати їх. Обговорюються не всі теми, але в разі 

виникнення серйозної проблеми, рішення буде прийматися спільно. У розмові 

переважають ніжні і пестливі слова, часто члени сім’ї мають особливі імена, 

використовувані лише в родинному колі. 

Відповідно до розподілу влади, сім’ї поділяються на демократичні і 

авторитарні. Спілкування в них також відбувається по-різному. 

Члени демократичних сімей легко адаптуються до зовнішнього світу, 

рідше хворіють на неврози й мають менше проблем з сексуальним життям ніж 



 

 

«вихідці» з авторитарних сімей. У демократичній родині можуть 

обговорюватися будь-які питання, кожен із членів сім’ї сприймається іншими 

як особистість із власною точкою зору і власним світоглядом. 

В авторитарній родині, як правило, існує культ батька (рідше – культ 

матері). Глава сім’ї користується великим авторитетом, саме його думка є 

найважливішою, він здатний впливати на вибір інших. Спілкування 

відбувається лише в тих рамках, які встановив головний член. 

На формування різних типів сімей, і, як наслідок, різних типів 

спілкування впливає безліч факторів, зокрема традиції, релігія, культура, 

інтелектуальний розвиток, матеріальна спроможність кожного з членів сім’ї 

тощо. Головними ж критеріями мають стати любов до своїх рідних і вміння 

нести відповідальність за інших. 

Оскільки процес спілкування надзвичайно складний, то і причини його 

порушень можуть бути такі ж складні і різноманітні. Чималу роль грає 

усвідомленість процесу, наявність комунікаційної уваги, уміння висловити 

почуття в адекватній формі. Недостатньо повне знання особливостей особи 

іншої людини є важливим бар’єром комунікації, створюючи перешкоди для 

адекватного інформаційного спілкування. 

До формування порушень спілкування можуть приводити наступні 

обставини: некомпетентність у питаннях загальної та сексуальної комунікації; 

неадекватні емоційні реакції в одного або декількох членів родини; вибір 

неадекватного способу поведінки; нездатність членів сім’ї розмовляти про їх 

стосунки; перевантаженість спілкування вторинними функціями (посилена 

перевірка відповідності уявленням кожного з партнерів про себе, один про 

одного і їхні стосунки); невміння ясно передати інформацію (суперечність, 

невизначеність інформації); невміння слухати; відсутність невербальної 

комунікації; наявність у когось з членів родини дисгармонійних особистісних 

та характерологічних рис тощо. 

Спілкування між подружжям лежить в основі сімейного благополуччя і 

включає дуже важливу функцію – допомагати людині забезпечити особистий 

комфорт собі і своїм близьким. Спілкування дає можливість проявитися однією 

з найважливіших подружніх ролей – психотерапевтичної. 

Взаємини подружжя у благополучних сім’ях характеризуються 

відкритістю, інтимністю, довірою один одному, високим рівнем взаємної 

симпатії, конструктивністю, рефлективність, гнучкістю, демократичним 

характером розподілу ролей у сім’ї, моральною й емоційною підтримкою. 

Ю. Алешина, Л. Гозман, К. Дубовская виділили вісім параметрів 

міжособистісного спілкування, які позитивно впливають на формування 

успішних стосунків між подружжям: 

1. Подружні стосунки тим кращі, чим більше вони саморозкриваються 

у процесі спілкування. Це означає, що чоловік і дружина в успішному 

міжособистісному спілкуванні можуть бути щирими, довіряти один одному 

найглибші і заповітні таємниці, не боячись неприйняття та засудження. 

2. Наявність у подружжя значної кількості спільних очікувань і 

установок, що виявляються у процесі спілкування. Через спілкування 



 

 

подружжя повинно постійно відчувати свою подібність відносно 

навколишнього світу й людей. 

3. Чим більше спільних рис невербальної комунікації між подружжям, 

тим успішніші міжособистісні стосунки, тобто подружжя у щасливих шлюбах 

не тільки правильно розуміє те, що вони говорять один одному, але й 

правильно «читає» пози, погляди, жести, вирази обличчя. 

4. Важливим чинником успішності міжособистісних стосунків 

подружжя є наявність у їх спілкуванні спільних символів, які можуть виступати 

найрізноманітнішій формі, – це своя, нікому іншому не зрозуміла мова, 

наявність ласкавих прізвиськ і звернень, сімейні традиції й обряди тощо. 

5. Чим частіше відбувається міжособистісне спілкування між 

подружжям, тим краще їх міжособистісні стосунки в цілому. Це означає, що 

щасливі пари досить часто розмовляють і оцінюють розмови як «по-

справжньому задушевні», довірливі, що є для них яскравим свідченням єдності 

та взаєморозуміння. 

6. В успішних шлюбах через міжособистісне спілкування подружжя 

постійно підтверджує власну схожість у сприйнятті подружніх ролей, а також 

позицій у сім’ї в цілому, а також тих функцій і обов’язків, які кожен із них 

виконує щодня. 

7. Найважливішою характеристикою успішних подружніх стосунків є 

наявність у подружжя глибокого взаєморозуміння. Це означає, що кожен 

партнер сприймає і не засуджує погляди й поведінку іншого, навіть якщо вона 

не в усьому відповідає його власним, йому не потрібно щось пояснювати чи 

виправдовуватися. 

8. Міжособистісне спілкування подружжя тим успішніше, чим більше 

взаємної емпатії вони проявляють у ньому. Безсумнівно, що без 

співпереживання, співчуття, співучасті успішне міжособистісне спілкування 

між подружжям неможливе. 

2. Сімейний конфлікт: причини виникнення, види, моделі поведінки в 

конфліктних ситуаціях 

Аналіз динаміки сімейного життя визначає, що сімейні конфлікти є 

однією із самих поширених форм конфліктів. По оцінкам конфліктологів у 80–

85% сімей виникають конфлікти, а в решти (15–20%) виникають сутички з 

різних причин. 

Сімейні конфлікти – це протиборство між членами сім’ї на основі 

зіткнення протилежно спрямованих мотивів і поглядів, що мають особливості, 

врахування яких необхідне при попередженні й подоланні таких конфліктів. 

Насамперед, сімейні конфлікти характеризуються особливим предметом, 

специфіка якого обумовлена унікальністю сімейних відносин. Їх 

найважливішою особливістю є те, що їх основний зміст складають як 

міжособистісні стосунки (любов, кровна спорідненість), так і правові й етичні 

зобов’язання, обумовлені реалізацією функції родини: репродуктивної, 

виховної, господарсько-економічної, організація дозвілля і відпочинку), 

комунікативної й регулятивної. 

Особливості сімейних конфліктів: 



 

 

1. Зміст конфлікту складають міжособистісні відношення, правові та 

моральні обов’язки, які пов’язані із реалізацією функцій сім’ї. 

2. Переважно на причини конфліктів у родинах впливають фактори 

мікро- і макросередовища. До факторів мікросередовища слід віднести 

погіршення матеріального становища сім’ї; надмірну зайнятість одного чи 

навіть двох її членів на роботі; неможливість нормального працевлаштування 

подружжя; тривала відсутність власного житла; відсутність можливості 

влаштувати дітей у дитячі заклади. 

3. Особливість конфліктів виявляється і в динаміці та формах 

протікання. У цілому динаміка сімейних конфліктів характеризується 

класичними етапами: виникнення конфліктної ситуації, усвідомлення її, 

відкрите протиборство – інцидент, ескалація, кульмінація, завершення 

конфлікту, постконфліктна ситуація, однак родинні конфлікти відрізняються 

підвищеною емоційністю, швидкістю протікання кожного із етапів. 

4. Сімейні конфлікти характеризуються специфічними формами 

протиборства, а саме: докори, взаємні звинувачення, образи, сварка, сімейний 

скандал, порушення спілкування тощо. 

5. Конфлікти мають особливі способи вирішення, а саме: примирення, 

досягнення згоди, притирання відносин на основі взаємних поступів, 

розлучення. 

Сімейні конфлікти мають тяжкі, а інколи навіть і трагічні наслідки для 

членів родини. Особливо важко переносять конфлікти діти. Найчастіше 

конфлікти виникають у молодій сім’ї (зі стажем шлюбного життя не більше 5 

років). 

Щонайменше три зони конфліктів мають місце в цій стадії життя родини: 

функціонально-рольова, потребово-мотиваційна, зона домагань-очікувань. 

Природа виникнення конфліктів у цей період надзвичайно різноманітна. 

Це різка зміна способу життя, освоєння й суміщення ряду нових соціальних і 

сімейних ролей, відмінність ґендерних моделей поведінки тощо. 

Істотне значення у виникненні конфлікту мають ті очікування, які 

сформувалися у партнерів до моменту вступу у шлюб під впливом їх 

особистісних особливостей і схильностей та специфіки соціокультурного 

середовища. Для молодого подружжя найбільш типові підвищені очікування 

один до одного, що нерідко є основою конфлікту при розбіжності цих 

очікувань із дійсністю. До числа основних подружніх конфліктів відносять 

установку на шлюб як на щось легке і просте. Це може виявлятися також у 

гедоністичному ставленні до шлюбу, відсутності підготовки до виконання 

всього комплексу функцій, необхідних у сім’ї. Такі тенденції переважно 

вказують на недостатню морально-психологічну підготовленість молоді до 

шлюбу. 

Більшість сімейних конфліктів виникає в молодого подружжя через 

характерні, типові помилки спілкування. Вони можуть бути пов’язані з 

психологічною безграмотністю подружжя, відсутністю оцінки власної 

поведінки і тощо. 

Сім’я – відкрита саморозвинена система із власними законами, нормами 



 

 

поведінки і типом взаємин. А зміни, що відбуваються з одним із її членів, 

прямо або побічно відбиваються на інших. Сімейні конфлікти завжди зачіпають 

особисті інтереси будь-кого із членів родини. 

Сімейні конфлікти надзвичайно різноманітні: конфлікти між подружжям, 

батьками, дітьми, конфлікти між представниками молодшого та старшого 

поколінь, що виникають з приводу виконання сімейних функцій, психологічних 

суперечностей, різного розуміння сімейних цілей і завдань розвитку кожного 

покоління, системи сімейних цінностей членів родини. Сімейний конфлікт 

сприймається і переживається членами як розбіжність і зіткнення їхніх 

інтересів, цілей і потреб. Для аналізу конфліктів корисним є підхід, 

запропонований В. Лінкольном, де виділено п’ять груп причинових факторів, 

які впливають на конфлікт: 

Інформаційні фактори пов’язані із не сприйняттям інформації для однієї 

зі сторін. До інформаційних факторів відносять слухи, мимовільну 

дезінформацію; неповні або неточні факти, питання, які пов’язані з точністю 

викладення проблеми й історії конфлікту; передчасна інформація, або 

інформація, передана із запізненням; ненадійність експертів, свідків, джерел 

інформації, неточність перекладу і повідомлень засобів масової інформації; 

повідомлення конфіденційної інформації. 

Поведінкові фактори: грубість, егоїстичність та інші характеристики 

поведінки однієї з сторін. Як поведінкові фактори можуть виступати прагнення 

переваги над іншою людиною; прояви агресії й егоїзму; загрози безпеці однієї 

зі сторін конфлікту (фізичній, фінансовій, емоційній); підрив самооцінки; 

порушення обіцянок, недотримання вимог; постійні відволікання, викликання 

стресових ситуацій, дискомфортні дії. 

Фактори відношень як незадоволеність від взаємодії між сторонами. 

Ними можуть виступати внесок сторін у відносини, баланс сил у відносинах; 

важливість відносин для кожної зі сторін, їх дисбаланс; несумісність за 

цінностями по інтересах, манерах поведінки і спілкування; різниця в 

освітньому рівні, класові відмінності; історія взаємин, їх тривалість, негативний 

досвід попередніх конфліктів; низький рівень довіри й авторитетності; цінності 

груп, до яких належать сторони, їх тиск на взаємини сторін. 

Ціннісні фактори як протилежність принципів поведінки, яких 

дотримуються сторони. До ціннісних факторів відносять системи віросповідань 

(пріоритети); групові чи професійні традиції, цінності, потреби і норми; 

релігійні, культурні, регіональні та політичні цінності; традиційні системи 

переконання і пов’язані з ними очікування: уявлення про добре й погане, 

способи й методи оцінки доцільності, ефективності, справедливості, ставлення 

до прогресу чи змін, збереження чинного порядку. 

Сімейні конфлікти відрізняються своїми причинами. 

Найважливішими з них є: 

− обмеження свободи активності, дій, самовираження членів родини; 

− ненормативна поведінка одного або декількох членів сім’ї 

(алкоголізм, наркоманія і т. д.); 

− авторитарний, жорсткий тип взаємостосунків, що склалися в 



 

 

родині; 

− наявність важковирішувальних матеріальних проблем; 

− авторитарне втручання родичів у подружні відносини; 

− незадоволена потреба в самоствердженні; 

− прагнення одного або обох подружжя реалізовувати в шлюбі 

насамперед особисті потреби (егоїзм); 

  

− невміння подружжя спілкуватися один з одним, з родичами, 

друзями і знайомими, колегами по роботі; 

− сильно розвинені матеріальні амбіції в одного або обох подружжя; 

− небажання одного з подружжя займатися вихованням дітей чи 

розбіжність поглядів на методи виховання; 

− відмінності уявлень подружжя про зміст ролей чоловіка, дружини, 

батька, матері, глави сім’ї; 

− небажання вести діалог; 

− неузгодженість; 

− подружня невірність; 

− сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі; 

− різні погляди на сімейне життя; 

− незадоволені потреби й даремні очікування; 

− неповажне ставлення один до одного; 

− побутова невлаштованість; 

− неповага до родичів; 

− розбіжності в духовних інтересах тощо. 

Це далеко не всі причини, що викликають конфлікти в сім’ї, а найчастіше 

їх декілька. 

Існує чимало класифікацій сімейних конфліктів. Так, за критерієм 

реальності М. Дойч виділив такі їх типи: 

− істинний, який існує об’єктивно і сприймається адекватно; 

− випадковий або умовний, який залежить від обставин; 

− зміщений, коли за конфліктом приховується інший, невидимий, 

який лежить в основі явного; 

− невірно приписаний – між сторонами, які помилково, невірно 

сприйняли один одного, а тому неправильно зрозуміли проблему; 

− латентний (прихований) конфлікт, який повинен був би відбутися, 

але його немає, оскільки з певних причин він не визнається сторонами; 

− неправдивий (обманний) конфлікт, коли відсутні об’єктивні основи 

конфлікту й він існує тільки через помилки сприйняття й розуміння. 

Як і будь-який інший вид конфлікту, сімейний виконує як конструктивні, 

так і деструктивні функції. До конструктивних належать: 

 − функція розвитку (конфлікт є важливим джерелом розвитку його 

учасників, він удосконалює процес взаємодії); 

− пізнавальну (поява конфлікту виступає симптомом 

неблагополучних відносин); 

− інструментальну (конфлікт виступає як інструмент 



 

 

вирішення суперечностей); 

− перебудовну (конфлікт знімає фактори, які провокують цей 

конфлікт, сприяє розвитку взаєморозуміння між учасниками). 

Деструктивні функції полягають у: 

− руйнуванні спільної діяльності, яка існувала до конфлікту; 

− погіршенні або повному руйнуванні відносин; 

− негативному самопочутті суб’єктів конфлікту; 

− низькій ефективності подальшої взаємодії. 

Творчий конфлікт, що являє собою певне терпіння у взаєминах, витримку 

й відмову від образ і приниження; пошук причин виникнення конфлікту; 

взаємну готовність до ведення діалогу, прагнення змінити вже сформовані 

відносини, тобто налагоджуються доброзичливі відносини подружжя, 

спілкування стає більш конструктивним. 

Руйнівний, що представляє собою образи та приниження: прагнення 

«насолити», більше провчити, звалити провину на іншого, внаслідок чого 

зникає взаємна повага, спілкування один з одним перетворюється на обов’язок, 

дуже часто неприємний. 

Фізіологічний конфлікт, за якого партнери, наприклад, мають абсолютно 

різні біологічні цикли (один – «жайворонок», інший – 

«сова»). Це саме той випадок, коли конфлікту можна постаратися 

уникнути, а зробити це можна єдиним способом – організувати власний 

життєвий простір так, щоб жоден із подружжя не відчував себе пригніченим і 

не пристосовувався під бажання й потреби іншого. 

Психосексуальний конфлікт, який виявляється в почутті незадоволення 

партнером, у зниженні почуттів. 

Статусно-рольовий виявляється, коли один із партнерів демонстративно 

не поважає іншого, і всіляко принижує його роль. 

В емоційному конфлікті основною проблемою є відсутність проявів 

любові до членів родини. 

Віковий конфлікт розглядається як суперечка поколінь, нерозуміння між 

людьми, зрілість яких знаходиться на зовсім різних рівнях. 

 Ціннісний конфлікт, коли життєві пріоритети членів родини занадто різні 

і не знаходять точок перетину. 

Матеріальний конфлікт виявляється або як тотальна нестача грошей у 

родині, що призводить до нескінченних закидам один одному в невмінні 

заробляти або витрачати, або як раптове значне збільшення сімейного бюджету, 

і один з подружжя, який досяг таких змін, вирішує знайти собі більш 

підходящого партнера. 

Виокремлюють кілька моделей поведінки в сімейному конфлікті. 

Перша модель: конфліктуючі члени родини прагнуть будь-що досягти 

миру у відносинах. Вони бояться конфлікту, а ще більше – віддалитися від 

об’єкту обожнювання. Прихильники такого способу реагування на конфліктну 

ситуацію прикидаються, що погоджуються на бажання партнера змінити їх; 

вони можуть більше чи менше усвідомлювати власні потреби, однак вважають 

їх неправильними й такими, що руйнують сімейні стосунки, а тому ігнорують 



 

 

їх. Саме такий стиль поведінки допомагає створити видимість щасливого 

шлюбу. Якщо людина не виявляє відкрито власні почуття й потреби або робить 

вигляд, що не помічає їх, це ще не означає, що вони зникають. Вони 

залишаються «всередині» і виражаються в інший спосіб. Частіше так 

поводяться жінки. Однак така поведінка зустрічається і в чоловіків. 

«Поступливі чоловіки», компенсуючи власний стан, перестають спілкуватися, 

розмовляти чи починають вживати алкоголь. Про прихований і загнаний углиб 

конфлікт також свідчить здатність до сублімації, що більше притаманна 

жінкам, ніж чоловікам. Психологічні захисти чоловіків більш прямолінійні у 

своїй раціональності чи ірраціональності (наприклад, алкоголізм). Поступливі 

жінки починають надмірно контролювати своїх чоловіків, або просто «пиляти». 

Обираючи другу модель поведінки, конфліктуючі члени родини 

поводяться агресивно, сприймають партнера як проблему й відверто хочуть 

його змінити. У цьому випадку один із конфліктуючих вважає свою позицію 

правильною і не припускає існування іншої. Лише коли «супротивник» починає 

думати, поводитись та, врешті-решт, жити так, як хоче він (вона), наступає 

довгоочікуване задоволення перемогою. Вияв почуттів одного призводить до 

звинувачення й образ іншого. Один відчуває себе безсилим, «припертим до 

стінки». Усе це призводить лише до погіршення ситуації. Для того, щоб   

розібратися в ній, психологи радять почати з заміни «Ти-вислови» на 

«Я-вислови». Останні починаються із займенника «Я» та продовжуються 

особистими почуттями, думками, переживаннями, поглядами. Натомість «Ти-

вислови» сповнені, як правило, агресії, звинувачень, порівнянь, заперечень і 

зневаги. 

Третя стратегія поведінки в сімейному конфлікті – уникати стосунків, що 

призводить до конфлікту. Прихильники такого способу реагування ігнорують 

будь-які звернення чи звинувачення. Коли ситуація загострюється до такого 

рівня, який уже є нестерпним для даної людини, вона відходить фізично чи 

відсторонюється емоційно. Такі люди ззовні здаються незалежними й 

непохитними, але насправді вони відчувають безсилля перед владним та 

емоційно більш сильним партнером, який розпочав конфлікт. Вони можуть 

раптово піти з дому, цвімкнути телевізор на повну гучність або ж змінити тему 

розмови. 

Виокремлюють три типи подружніх стосунків, які поділяють за оцінкою 

реакції на конфлікти. 

1. Взаємне ухилення. Обидва партнери постійно ухиляються від 

активного обговорення, відмовчуються, почувають несправедливість, але не 

висловлюють один одному занепокоєння й образи. 

2. Взаємне звинувачення. Партнери відкрито проявляють 

роздратування, занепокоєння, підкреслюють власні вимоги. 

3. Вимога і ухилення. Один з партнерів активно реагує на обставини і 

прагне зблизитися з іншим, інший відсторонюється, відмовчується, ухиляється 

від зближення. Причому чим більше один ухиляється, тим більше інший прагне 

до нього наблизитися. 

Г. Скотт виділяє наступні стратегії вирішення конфлікту: домінування як 



 

 

стратегія орієнтації лише на власні інтереси при повному ігноруванні інтересів 

партнера; догляд та уникнення як відмову від власних інтересів у поєднанні з 

неготовністю піти назустріч інтересам партнера призводять до відкладеного 

конфлікту й перетворенню його на хронічний; поступливість як відмова від 

своїх інтересів до хронічної фрустрації одного з партнерів, несиметричності 

відносин, дисбалансу в розподілі прав, відповідальності, влади, до зниження 

стійкості та стабільності функціонування сім’ї; ефективним способом 

вирішення конфліктів є компроміс між його учасниками; співпраця як пошук 

рішення, максимальний ступінь відповідності інтересам обох партнерів. 

 Стратегії поведінки в сімейному конфлікті практично не відрізняються 

від відомих стратегій вирішення інших конфліктів: пристосування, 

конкуренція, компроміс, уникнення, співпраця, описаних К. Томасом. Усі 

вказані моделі поведінки (пристосування, конкуренція, уникнення) є 

непродуктивними й призводять до негативного результату. Лише співпраця та 

зрідка компроміс є стратегіями продуктивного вирішення конфлікту. 

 

3. Профілактика та розв’язання конфліктних ситуацій у родині 

Попередження і вирішення сімейних конфліктів слід розглядати як 

основні види діяльності з управління такими конфліктами. Попередження 

родинних конфліктів залежить від усіх членів сім’ї і насамперед від подружжя. 

При цьому слід мати на увазі, що деякі дрібні родинні сварки можуть мати 

позитивну спрямованість, допомогти дійти згоди зі спірних питань і запобігти 

більш великому конфлікту. Але в більшості випадків їх допускати не слід. 

Основні шляхи попередження сімейних конфліктів залежать від потенційних 

суб’єктів конфліктної взаємодії (подружжя, прабатьків, дітей, родичів). 

Виокремлюють такі умови попередження родинних конфліктів, що 

випливають із соціально-психологічних закономірностей розвитку сім’ї: 

− формування психолого-педагогічної культури, знання основ 

сімейних відносин; 

− виховання дітей з урахуванням їх індивідуально- психологічних і 

вікових особливостей; 

− організація родини на повноправних засадах, формування сімейних 

традицій, розвиток взаємодопомоги, взаємної відповідальності, довіри й поваги; 

− формування культури спілкування. 

Послідовна поведінка, спрямована на подолання конфлікту в цілому, 

передбачає кілька етапів: 

а) визначення основної проблеми; б) визначення причини конфлікту; 

в) пошук можливих шляхів його вирішення; г) спільне рішення про вихід 

з конфлікту; 

д) реалізація наміченого спільного способу його вирішення; 

 е) оцінка ефективності зусиль, докладених до вирішення конфлікту. 

Важливу роль у конструктивному вирішенні конфліктів відіграє 

адекватність відображення конфліктної ситуації. Часто в такій ситуації його 

учасники неправильно сприймають власні дії, наміри й позиції, як і вчинки, 

інтенції та точки зору опонента. До типових порушень сприйняття конфлікту 



 

 

відносять категоричність, песимізм, суб’єктивізм, ідеалізм, нереальні вимоги, 

орієнтацію на комфорт, зацикленість на чомусь одному, частіше негативному, 

фаталізм (нічого змінити неможливо), консерватизм, жертовність тощо. 

Вирішення конфлікту залежить від відкритості й ефективності 

спілкування конфліктуючих сторін; взаємного вираження почуттів, яке 

допоможе у створенні умов для використання комунікації з метою 

конструктивного обміну думками. Слід уникати погроз, брехні, спроб 

маніпуляції партнером, оскільки ці дії продиктовано прагненням узяти верх над 

супротивником, а не домогтися обопільної згоди; від створення клімату 

взаємної довіри та співпраці. Конфлікт вирішується успішніше, якщо обидві 

сторони зацікавлені в досягненні загального результату, який спонукає до 

співпраці. 

Психологи та конфліктологи пропонують чимало різних варіантів власної 

поведінки в конфліктній ситуації: 

− витримка в будь-якій ситуації, можливість дати повністю 

висловитися стороні, котра провокує конфлікт; 

− ставитися до будь-якого інциденту з пильною увагою, піддавати 

його аналізу; 

− виключати зі спілкування будь-які претензії на перевагу, 

приниження іншого; 

− визнавати й відкрито аналізувати власні помилки, не переносити 

свою провину на інших; 

− надмірне переживання і співпереживання втрат загрожує фізичним 

руйнуванням організму кожного з членів сім’ї; 

− будь-які зауваження один до одного з’ясовувати тільки наодинці, а 

всі претензії висловлюйте виключно в доброзичливій, поважливій формі; 

− насамперед шукати недоліки в собі, а не у своїх близьких; 

− усі непорозуміння з’ясовувати за відсутності дітей, не втягувати у 

вирішення конфліктів родичів і друзів; 

 − зусилля у вирішенні конфлікту спрямовувати не на перемогу 

близької людини, а на спільне вирішення ситуації, що створилася; 

− позиція по відношенню до дій дітей повинна бути єдиною. 

Якщо ж конфлікту уникнути неможливо, то слід виділити типові методи 

вирішення сімейних конфліктів: 

1. Пояснення (спокійна розмова про ситуацію в коректній формі зі 

з’ясуванням причин появи проблем і шляхів їх подолання). 

2. Утримання від конфліктних ситуацій. 

3. Згладжування (дозволяє зняти напруженість, досягти 

нормальних відносин). 

4. Адекватне реагування на будь-яку сімейну проблему з одночасною 

тенденцією вчитися на чужих помилках. 

5. Інтуїтивна взаємна поступка (поступливість подружжя у простих і 

складних ситуаціях сімейного життя). 

6. Підтримка почуття особистої гідності. 

7. Постійна демонстрація взаємної поваги та вдячності. 



 

 

8. Стримування проявів дратівливості, злості, гніву. 

9. Недорікання минулим, у тому числі скоєними помилками. 

10. Зняття або гальмування наростаючої психічної напруги різними 

прийомами. 

11. Вирішення назріваючого конфлікту відволіканням іншими 

безпечними темами, перемикання уваги на інші, менш конфліктні, проблеми. 

12. Розуміння того, що у шлюбному й сімейному житті в цілому 

необхідні величезне терпіння, поблажливість, доброзичливість, увага й 

наявність інших позитивних якостей. 

13. Наявність особистої свобода, життєвого простору, які повинні 

поширюватися на кожного члена сім’ї. 

Сімейні конфлікти завжди залишають важкі негативні емоційні наслідки 

у вигляді дискомфорту, стресів і депресій, тому їх краще попереджати. 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до 

школи» 
 

 

ЛЕКЦІЯ V. 

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА 

РОДИНІ 
 
 

Навчальні цілі: ознайомити студентів з 

особливостями психологічної допомоги родині та її 

основними формами; розкрити специфіку діагностування 

психологічних проблем сім’ї, основні принципи 

консультування родини; визначити напрями й форми 

психокорекції сімейних взаємин; виховувати інтерес до 

аналізу питань з психології сім’ї, професійну 

спрямованість, активність в опануванні матеріалу. 

 

Методичні вказівки до роботи над темою 

Робота над темою передбачає засвоєння лекційного 

матеріалу, самостійну підготовку до практичного заняття 

(письмові тези відповідей на питання для обговорення, 

виконання практичних завдань), участь в обговоренні 

питань під час практичного заняття, обов’язкове 

виконання самостійної роботи та підготовка 

мультимедійних презентацій з теми (від 10 слайдів). 

 

Конспект лекції Психологічна допомога родині 
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ПЛАН 

1. Основні напрями й форми роботи практичного 

психолога з родиною. 

2. Психологічна діагностика сім’ї та родинних 

стосунків. Загальна схема та методи сімейної 

психодіагностики. 
3. Психологічне консультування сімей. 
4. Психокорекція родинних стосунків. Поняття про 

сімейну психотерапію. 
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1. Основні напрями й форми роботи 

практичного психолога з родиною 

Основними видами діяльності практичного 

психолога з сім’єю є: 

− просвітницько-пропагандистська робота; 

− пропедевтична і профілактична робота; 

− психологічне консультування; 

− психодіагностика; 

− психокорекція та психотерапія; 

− соціально-психологічна реабілітація. 

Основні напрями психологічної допомоги сім’ї 

визначаються полем психологічних проблем конкретної 

родини. 

Найбільш частими причинами звернення сімей до 

психологічної консультації є: 
− труднощі у встановленні меж родини; 
− вироблення сімейних норм і правил; 

− розподілі родинних ролей та обов’язків,; 
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− порушення батьківсько-дитячих взаємин; 

− бар’єри спілкування між членами сім’ї; 

− сімейні конфлікти; 

− сексуальні дисгармонії; 

− взаємини подружжя; 

− взаємини членів родини з власними батьками та 

батьками другого з подружжя; 

− психологічна несумісність характерів. 

У кожному з загальних випадків, відповідних 

виділеним підгрупам питань, можна виділити кілька 

приватних питань, які, в свою чергу, можуть включати в 

себе як ділові, так і особисті взаємини в родині, а також 

взаємини між конкретними особами в сім’ї. 

Консультування й психотерапія родини з проблем 

подружніх і батьківсько-дитячих стосунків може 

проходити в груповій й індивідуальній формах. 

За індивідуальної форми консультування 

здійснюється з окремою родиною або її членом, котрий 

виявив проблеми, пов’язані із взаємодією в сім’ї. За 

реалізації групової форми роботи родина або один з її 

членів беруть участь у роботі терапевтичної групи. 

Основними формами групової роботи з сім’єю є соціально 

психологічний тренінг (СПТ), групове консультування та 

групова психотерапія. 

Соціально-психологічний тренінг побудований на 

основі поведінкової терапії припускає розвиток навичок 

або вмінь (вміння вирішувати конфлікти; взаємодіяти з 

дитиною, чоловіком або жінкою; проявляти емпатію). 

Розроблена програма тренінгу є досить чіткою й може 

бути використана для роботи з багатьма групами. На 
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сьогодні в науково-методичній літературі представлено 

досить багато тренінгових програм для роботи з родиною: 

тренінг спілкування, особистісного зростання, 

батьківських умінь, тренінг вироблення конструктивної 

позиції батьківського ставлення тощо. 

Переваги СПТ обумовлені особливостями реальних 

умов роботи з батьками та подружжями (відсутність 

можливості проведення тривалих терапевтичних сесій, 

досягнення максимально швидкого ефекту при 

відпрацьовуванні навичок поведінки й можливість їх 

реального втілення в сімейному спілкуванні), а також 

характером позначених проблем, які часто найбільш 

ефективно вирішуються саме тренінговим шляхом через 

реалізацію поведінкових технік. 

Недоліки, зокрема, одним з них є неможливість 

мобільної зміни програми тренінгу у зв’язку із запитами 

конкретних учасників групи, твердість позиції ведучого та 

складність проблем, багато з яких неможливо вирішити 

через формування необхідних поведінкових навичок. У 

сучасній практиці роботи з родиною СПТ досить рідко 

використається ізольовано від інших методів. Найчастіше 

елементи СПТ включаються до програм групового 

консультування, або, навпаки, певна програма тренінгу 

може припускати використання інших групових форм 

роботи з сім’єю. 

Мета СПТ у цілому буває широкою та вузькою. 

Широка пов’язана з відпрацюванням і вирішенням 

проблем учасників групи в цілому, як правило, широкою 

метою будь-якого СПТ є оволодіння учасниками 

вміннями, заявленими в темі. Вузькі цілі формулюються 
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щодо конкретного аспекту загальної проблеми, 

обумовленого завданнями для окремих учасників групи. 

Основними процедурами змістовної частини 

тренінгу, орієнтованої на рішення проблем учасників 

групи, є 
«операціоналізація» й «репетиція поведінки». 
Метою операціоналізації є перетворення неясних 

думок, мотивів, бажань на об’єктивні спостережувані дії. 

Ключем до цього може бути питання: «Чи можу я бачити, 

почувати, сприймати дотиком те, що Ви хочете?» Почуття 

й бажання можуть операціоналізуватися в інтонації, 

дотиках або вербальних вираженнях. 

Основний зміст методики «репетиція поведінки» 

становить рольове програвання ситуацій, які свого часу 

створили або можуть створити проблеми для учасників 

групи. У ній використаються прийоми поведінкового 

навчання, за якого моделюються оптимальні способи 

керування ситуацією. Одним з основних прийомів такого 

методу є моделювання – ефективний спосіб створення 

нових або посилення наявних способів адекватного 

реагування на особливості ситуації. Репетиція поведінки в 

окремих випадках може перериватися керівником для 

звертання до групи з метою встановлення зворотнього 

зв’язку або інструктування учасників. 

Важливим прийомом репетиції поведінки є також 

підкріплення, у якості якого можуть виступати позитивні 

реакції, що у випадку успішного вирішення ситуації 

висловлюються керівником та учасниками групи. При 

цьому в практиці СПТ важливо, щоб підкріплювати будь-

яке покращення у вирішенні скрутної чи конфліктної 

ситуації, а не тільки за умови успішного її завершення. 
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Таким чином, моделювання, інструктаж і 

підкріплення – основні поняття означеної процедури. 

Окреслимо етапи реалізації змісту методики репетиції 

поведінки: 
1. Визначення поведінки, що вимагає корекції. 
2. Інструктаж і навчання виконання сценарію. 

3. Повторення сцени. 

4. Моделювання бажаних реакцій. 

5. Відпрацьовування сформованої навички. 

Як методичні засоби реалізації описаних процедур 

виступають рольова гра та психодрама. 

Рольова гра – це методика розігрування ролей, за 

реалізації якої кожен учасник групи може представляти як 

самого себе, так й іншого реального чи вигаданого 

персонажа. Учасники грають ролі, що дозволяють їм 

висловити й усвідомити власні реальні почуття й думки. 

Використання рольової гри як основного інструмента 

репетиції поведінки базується на тому, що подібне 

усвідомлення призводить до дії, а її виконання – до 

розширення самоусвідомлення. 

Психодрама – метод групової роботи, де учасники 

виконують ролі у змодельованих життєвих ситуаціях, які 

мають для них особистісний зміст. На відміну від 

рольової гри, у психодрамі моделюються тільки реальні 

життєві ситуації, пережиті учасниками групи. При цьому 

традиційно «автор» ситуації виконує роль самого себе, а 

потім може використати спеціальні психодраматичні 

прийоми «дзеркало», «обмін ролями», «двійник» тощо. 

Метою використання психодрами є усунення 

неадекватних поведінкових реакцій, що сформувалися 

раніше, а також поглиблення соціальної перцепції. 
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Групове консультування – більш тонкий і глибокий 

спосіб роботи з родиною. Його використання припускає 

роботу не тільки й не стільки з поведінкою учасників (як 

у випадку зі СПТ), але й з більш глибинними 

особистісними аспектами: думками, почуттями, 

переживаннями. На відміну від СПТ при груповому 

консультуванні мета роботи конкретної групи не 

визначається й не обговорюється заздалегідь, тобто вони 

визначаються вже в процесі групової роботи і залежать 

від індивідуальних потреб учасників. Таким чином, 

групова мета складається в цьому випадку з 

індивідуальних. У зв’язку з цім ведучий-консультант не 

може алгоритмізувати власну діяльність, його дії 

формуються за принципом «тут і тепер». 
Однією з основних проблем групового 

консультування є проблема оцінки ефективності роботи 
групи, оскільки стандартні психодіагностичні методи в 
цьому випадку виявляються не досить ефективними, бо не 
дозволяють виявити ефективність вирішення глибинних 
індивідуальних проблем, які вирішуються в процесі 
групового консультування. 

Процес групового консультування може бути 
побудований на певній методологічній концепції: 
екзистенціально-гуманістичній, психоаналітичній, 
логотерапевтичній, трансактній, когнітивно- 
біхевіоральній, або в ньому можуть поєднуватися 
елементи всіх перерахованих підходів у рамках так званої 
еклектичної концепції. Таким чином, у ході групового 
сімейного консультування можуть використовуватися 
прийоми індивідуального консультування, що мають різні 
методологічні основи. 
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Групова психотерапія в практиці роботи з родиною 

використовується досить рідко, оскільки передбачає 

глибинне втручання й вимагає багато часу. 

 

2. Психологічна діагностика сім’ї та родинних 

стосунків. Загальна схема та методи сімейної 

психодіагностики. 

Можливість надання психологічної допомоги сім’ї 

залежить насамперед від правильного виявлення її 

проблем на основі психодіагностичних даних. 
Існують такі психологічні методи вивчення родини: 
− науково-дослідні, спрямовані на теоретичне 

узагальнення даних, що розширюють професійний 

кругозір психолога-практика; 

− діагностичні, за допомогою яких отримують 

конкретні дані, необхідні для роботи з певною сім’єю; 

− корекційно-діагностичні, або психотерапевтичні, 

спрямовані на визначення форми і змісту корекційної 

роботи з родиною. 

При цьому психологічна діагностика сім’ї 

передбачає розв’язання таких завдань: 

− з’ясування того, чи є проблема родини об’єктом 

впливу психолога або інших фахівців (психіатра, юриста, 

дефектолога тощо); 

− виявлення об’єкта психологічної допомоги 

(дитина, її батьки, сім’я загалом); 

− вибір способу впливу (індивідуальна робота з 

дитиною, її батьками, подружньою парою, дитиною і 

батьком, групою дітей, батьків, родиною загалом); 

− психодіагностика під час корекційного впливу з 

метою визначення тактики корекційного процесу (реакції 
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членів сім’ї на психолога й один на одного, особливості їх 

поведінки тощо). 

Розв’язати названі завдання важко насамперед через 

складність сім’ї як системи, на формування і 

життєдіяльність якої впливає безліч зовнішніх і 

внутрішніх факторів, а також через відсутність єдиного 

підходу до вирішення проблем родини. 
Серед існуючих теоретичних концепцій З. Кісарчук 

вирізняє два полярних підходи до вивчення сім’ї: 
індивідуальний і системний. При індивідуальному підході 
родина розглядається як стрес-фактор, з яким має 
впоратися член сім’ї, котрий звернувся за консультацією 
до психолога, завдання якого полягає у виявленні 
індивідуальних особливостей членів родини, що 
ускладнюють сімейну адаптацію. Системний підхід 
переносить центр діагностики з індивіда на групові 
процеси сім’ї як системи, а проблеми членів родини в 
цьому разі вважаються такими, що відбивають дисфункції 
сімейної системи. 

У межах індивідуального підходу використовують 
діагностичні засоби, спрямовані на дослідження таких 
сфер сімейного життя: подружні стосунки, стосунки 
батьків і дітей, стилі виховання та їх вплив на 
становлення особистості дитини. 

Діагностика подружніх стосунків спрямована 

насамперед на виявлення факторів, що знижують 

задоволеність шлюбом і, отже, порушують його 

стабільність. Так, виявлення рівня подружньої сумісності 

на основі структурно-функціонального підходу (коли 

сумісність виявляється у здатності подружжя утворювати 

цілісну, врівноважену сімейну діаду з узгодженими і 
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несуперечливими родинним ролями) припускає вивчення 

різних характеристик подружжя: 

− психофізіологічних властивостей 

індивідуальності членів сім’ї, при цьому передбачається 

насамперед визначення сумісності типів вищої нервової 

діяльності подружжя, їхніх темпераментів з можливим 

використанням експрес-методик (тести-опитувальники 

Айзенка, Стреляу та ін.); 

− характерологічних властивостей членів родини 

(опитувальник Кеттела (16 РР), ММРІ); 

− характеристик ціннісно-мотиваційної сфери 

подружжя (методика ціннісних орієнтацій Рокича–Ядова, 

методика ТЮФ Шмельова–Болдиревої, методика 

«Сімейні цінності» В. Торохтія та ін.); 

− співвідношення психологічних сімейних ролей 

(методика РОПД Г. Волкової і Г. Трапезникової, методика 

визначення функціонально-рольової узгодженості С. 

Ковальова, методика 

«Соціально-рольова адекватність» В. Торохтія та 

ін.). 

Діагностика подружніх стосунків на основі 

адаптивного підходу припускає вивчення характеристик 

міжособистісних стосунків, внутрішньосімейного 

спілкування і взаємодії, виявлення тих їх аспектів, що 

призводять до непорозумінь і конфліктів з метою пошуку 

резервів адаптації подружжя один до одного. 
У такому разі доцільно застосовувати шкалу 

подружньої адаптації (тест-опитувальник «Задоволеність 
шлюбом», шкалу суб’єктивної задоволеності шлюбом Г. 
Трапезникової та ін.), техніку 

«репертуарних решіток» В. Похилько й О. 
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Федотової, метод семантичного диференціала, тест Лірі, 
методику МСК В. Левкович і О. Зуськової, ігрові методи 
(наприклад, гру «Інтрига» О. Кроніка й  О. Кронік),     
моделювання     суб’єктивної     ситуації     конфлікту  (В. 
Смєхова    та    ін.).    При    цьому   часто   
використовують прийом 

«рефлексивної імітації», коли пропонують 
заповнити за партнера той чи інший опитувальник, а 
потім виявляють ступінь розуміння подружжям один 
одного, а також рівень реалізації їхніх очікувань щодо 
партнера. 

Особливе значення як об’єкт психодіагностики 

сімейних стосунків має родина з дитиною, оскільки 

найчастіше саме проблеми дитини відбивають проблеми 

сім’ї загалом. 

Зовнішнім проявом проблем дитини є конфлікти з 

оточуючими. У цьому випадку О. Бодальов і В. Столін 

пропонують таку схему психодіагностики дитини без 

аномалій психічного розвитку: 

1. Виявлення зони конфлікту в бесіді з батьками і 

дитиною, а також за допомогою тестових методик 

(«незавершені речення», 

«малюнок сім’ї» та інших проективних методик). У 

цьому разі важливо дослідити різні аспекти життя дитини 

(її становище в родині, ставлення до батьків, братів і 

сестер, інших родичів, особливості виховання в сім’ї, 

застосування заохочення та покарання й реагування 

дитини на них, ставлення до школи (дитсадка) й 

однолітків, педагогів і вихователів), виявити її інтереси й 

можливості. При цьому можна виокремити такі зони 

конфлікту: родина (загалом, з одним чи з обома батьками, 
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із братами й сестрами, іншими родичами), формальні чи 

неформальні об’єднання однолітків, громадські інститути 

виховання (школа, дитсадок), конфліктні стосунки з 

окремими педагогами чи вихователями. 

2. З’ясування змісту конфлікту під час бесіди з 

дитиною, а також за допомогою психодіагностичних 

методик, спрямованих на виявлення індивідуальних 

особливостей дитини, її психічного, і, насамперед, 

емоційного стану (настрій, рівень тривожності, страхи 

тощо), характеру взаємодії з оточуючими. На практиці 

використовують такі методики, як тест Люшера, шкала 

самооцінки рівня тривожності Спілбергера–Ханіна, САН, 

шкала депресії, методика вивчення самооцінки Будассі чи 

Дембо–Рубінштейн, шкала рівня суб’єктивного контролю, 

тест «Будинок – дерево – людина», тест «Неіснуюча 

тварина», «Малюнок сім’ї» та ін. 
3. Визначення особливостей поводження дитини в 

конфлікті на основі безпосереднього спостереження за 
нею, а також на підставі даних при застосуванні тесту 
Томаса, проективних методик (наприклад, малюнкового 
тесту Розенцвейга), бесіди з дитиною про її проблеми. 
При цьому необхідно враховувати вікові особливості 
дітей. Так, відхилення в поведінці дошкільнят і молодших 
школярів часто пов’язані з проблемами їхньої емоційної 
сфери, викликаними переживанням почуття сорому, 
приниження, провини через недостатню сформованість 
довіри до світу, що трансформуються в переживання 
різних страхів. Характерне для підлітків прагнення до 
розширення сфери спілкування, самостійності, 
самоствердження може призвести до конфліктів з 
оточуючими через відсутність достатніх комунікативних 
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навичок, нестабільність самооцінки, неадекватність рівня 
домагань, підвищену вимогливість до оточуючих. 
Отримані в такий спосіб відомості є основою для 
подальшої роботи психолога з дитиною і сім’єю. 

Якщо зоною виявленого конфлікту дитини є родина, 

подальший напрямок психологічної діагностики полягає у 

з’ясуванні особливостей сімейного виховання дитини. 

Аналізуючи процес виховання в сім’ї, психолог повинен 

насамперед з’ясувати стиль виховання. Якщо виявлений 

стиль не сприяє розвитку особистості дитини, необхідно 

виявити причини неадекватного ставлення батьків до 

дитини. Для вивчення особливостей сімейного виховання 

використовують опитувальники «Аналіз сімейної 

тривоги», «Аналіз сімейних взаємин (АСВ)» Е. 

Ейдеміллера, тест-опитувальник ставлення батьків А. 

Варги, кольоровий тест стосунків О. Еткінда, тест Лірі та 

ін. 

За допомогою опитувальника АСВ виявляють 

психологічні причини відхилень у сімейному вихованні, 

спричинені насамперед особистісними проблемами 

батьків, що вирішуються за рахунок дитини: 

− розширення сфери батьківських почуттів, що 

найчастіше спостерігається тоді, коли подружні стосунки 

з певних причин (невідповідність характерів, розлучення, 

смерть) порушуються і від дитини вимагається 

задовольняти хоча б частину потреб (у прихильності і 

частково, як правило, на неусвідомлюваному рівні – 

еротичних потреб); 

− стимулювання проявів дитячих якостей у 

підлітка, що призводить до розвитку психічного 

інфантилізму дитини; 
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− виховна невпевненість батьків, коли батьки (як 

правило, із психастенічними рисами особистості) 

потурають дитині, поступаючись їй практично в усьому, 

відтворюючи стиль взаємин у прабатьківській сім’ї; 
− фобія втрати дитини – перебільшення 

«тендітності», 
хворобливості дитини; 

− недорозвиненість батьківських почуттів, що 

зумовлюють емоційне відторгнення, жорстоке 

поводження з дитиною; 

− проекція на дитину власних небажаних якостей, 

що супроводжується характерним прагненням у будь-

якому вчинку дитини виявити «істинну» (погану) причину 

– ті якості, з якими батьки неусвідомлено не можуть 

примиритися в собі; 

− винесення конфлікту між подружжям у сферу 

виховання, характерним проявом якого є вираження 

невдоволення виховними методами іншого (з позиції «хто 

правий?»); 

− зрушення в установках батьків до дитини 

залежно від її статі (шкали переваги чоловічих якостей і 

переваги жіночих  якостей), коли спостерігається 

неусвідомлюване неприйняття дитини іншої статі. 

Вивчаючи міжособистісні стосунки в системі 

«батьки–дитина» очами батьків, практичний сімейний 

психолог звертає увагу на особливості сімейного 

виховання: 

− батьківські установки й реакції; 

− ставлення батьків до дитини й життя в сім’ї; 

− порушення виховного процесу в родині; 

− причини відхилень у сімейному вихованні; 
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− типи виховання; 

− рівень батьківської компетентності і тощо. 

Ці аспекти взаємостосунків батьків і дітей 

досліджуються за допомогою таких методик: 

1) Тест «Батьківсько-дитячі стосунки» (PARI) 

(американські психологи Е. Шефер, Р. Белл, адаптований 

Т. Нещерет). 

2) Тест-опитувальник аналізу сімейного виховання і 

профілактики     порушень     виховання     (АСВ)      (Е. 

Эйдеміллер, В. Юстицкіс). 

3) Тест-опитувальник    батьківського    ставлення    

(А. Варга, В. Столін). 

4) Опитувальник для дослідження емоційного 

аспекту дитячо- батьківської взаємодії (О.І. Захарова). 

Методики, що досліджують міжособистісні 

стосунки в системі 

«батьки–дитина» очами дитини: 

1) Тест «Малюнок сім’ї». 

2) Проективна методика Р. Жиля, що досліджує 

міжособистісні стосунки дитини і її сприйняття 

внутрішньосімейних стосунків. 

3) Методика А. Лідерса та І. Анісімової 

«Діагностика емоційних стосунків в сім’ї», розроблена 

для двох вікових груп: для дошкільників і молодших 

школярів; для підлітків. 

Дослідник Е. Ейдеміллер зазначає на необхідності 

не тільки встановити причини неадекватного ставлення 

батьків до дитини, а й місце цієї причини в сукупності 

відносин у сім’ї. У цьому разі, на його    думку,    

доцільно    використовувати    проективні    методики 
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«Сімейна генограма» і «Сімейна соціограма», 

спрямовані на виявлення     особливостей     характеру     

взаємин     членів   родини. 

Генограма (або «дерево родини») є однією з 

найбільш відомих методик експертизи родини. Вона була 

розроблена Мюрреєм Боуеном і використовується 

багатьма його учнями. Генограма є структурною 

діаграмою системи взаємин кількох поколінь у сім’ї. 

Використання генограми уособлює собою об’єктивність, 

ретельність і точність, які узгоджуються із загальним 

підходом М. Боуена. У багатьох випадках генограма може 

розглядатися для терапевта як 

«карта-шлях» емоційних процесів родини. Вона 

переважно дозволяє зрозуміти, чому і як відокремлені 

члени сім’ї отримали емоційні проблеми, чому і як інші 

мали їх менше. Як показує практика сімейної терапії, 

найбільш важливі питання спрямовані на прояснення 

взаємин всередині та між поколіннями, а також на 

розрядку пригнічуваних емоцій. 

Результати проективного тесту «Сімейна 

соціограма», який виконують усі члени родини, психолог 

аналізує за такими критеріями: 

− кількість членів сім’ї, що потрапили у площину 

кола; при цьому можливо, що член родини, з яким 

випробуваний перебуває в конфліктних стосунках, буде 

«забутий», а хтось зі сторонніх осіб (іноді тварин) може 

бути зображений як член родини; 

− розмір кіл, що свідчить про значимість членів 

сім’ї для піддослідного (що більше коло, то вищий рівень 

значимості); 
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− розміщенням кіл один щодо одного у площині 

тестового поля кола; при цьому найбільш значимих членів 

піддослідний зображує у центрі чи верхній частині поля; 

− відстань між колами, що визначає психологічну 

відстань між членами родини, причому перетин кіл або їх 

розміщення один у одному свідчить про 

недиференційованість «Я» у членів сім’ї, наявність 

симбіотичних зв’язків. 

Метод «Сімейна генограма» припускає графічне 

зображення уявлень членів родини про характер цих 

взаємин за допомогою умовних символів, якими 

позначається ступінь прихильності, психологічної 

залежності один від одного. 

Урахування особливостей структури сім’ї та її 

функціонування як цілісного організму покладено в 

основу системного підходу до психологічної діагностики 

родини. 

Існують різноманітні схеми аналізу сімейної 

системи, що фактично є результатом інтеграції кількох 

підходів (структурного, функціонального й інших), де 

розглядаються різноманітні аспекти життєдіяльності сім’ї. 

Так, методика вивчення психологічного здоров’я 

сім’ї складається із сукупності окремих методик, що 

діагностують певні закономірності функціонування 

родини: 

− «подібність сімейних цінностей», що відбиває 

ступінь близькості життєвих позицій кожного члена 

родини в основних сферах її життєдіяльності; 

− «функціонально-рольова узгодженість», що 

ґрунтується на основі розвитку
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 соціально-психологічних

 механізмів внутрішньосімейної інтеграції; 

− «соціально-рольова адекватність», що розкриває 

особливості сприйняття й усвідомлення членами сім’ї 

своїх соціальних ролей; 

− «адаптивність у мікросоціальних стосунках», 

побудована з урахуванням необхідності рівноваги в 

афективній, когнітивній і поведінковій сферах взаємин у 

родині; 

− «емоційна задоволеність», що ґрунтується на 

порівнянні очікувань і реальних досягнень членів сім’ї; 

− «спрямованість на сімейне довголіття», що 

виявляє особливості розвитку й реалізації потреб 

особистості в родині. 

Узагальнений показник психологічного здоров’я 

сім’ї визначається як сукупність показників за кожною 

методикою й може бути інтегральною характеристикою 

загальних тенденцій благополуччя родини. 

Найповніше системний підхід поданий в 

інтегральній моделі О. Чернікова, що пропонує 

аналізувати сім’ю як систему з погляду її структури, 

стадій розвитку сімейної історії, комунікацій і  

проблемної поведінки членів родини. Відповідно до цієї 

моделі структуру конкретної сім’ї вивчають за її 

параметрами, що залишаються відносно незмінними 

протягом певного періоду і які можна порівняти із 

відповідними стадіями життєвого циклу: 

− згуртованість (визначається як ступінь 

близькості членів сім’ї та вказує на їхнє почуття єднання в 

одне ціле); 
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− ієрархія (виявляються домінуючі члени родини і 

ступінь їхнього впливу один на одного); 

− зовнішні і внутрішні межі (описуються взаємини 

родини із соціумом і різними підсистемами сімейної 

групи (підсистемами батьків, дітей, індивідуальними та 

ін.). 

Аналіз цих параметрів дає змогу виявити 

дисфункціональні елементи сімейної системи. Відповідно 

до структурної теорії дисфункцію в родині створюють 

надто жорсткі межі (коли існує  мало зв’язків між сім’єю 

й оточенням – утворюється застій у системі), або межі 

дуже розмиті (коли у членів родини надто багато зв’язків 

з оточенням і надто мало між собою). 

Дисфункціональні сім’ї, як правило, мають також 

розмиті межі між поколіннями, що призводить до 

міжпоколінних коаліцій, коли, наприклад, згуртованість у 

підсистемах «батьки – діти» набагато вища, ніж у 

батьківській підсистемі (тоді як у сімейній групі,  що 

оптимально функціонує, чітко спостерігається 

протилежна картина). У дисфункціональних сім’ях часто 

спостерігається «реверсія ієрархії», коли, наприклад, 

вплив дитини сильніший, ніж вплив батьків, або члени 

родини, утворивши міжпоколінну коаліцію, 

вважають інших членів сім’ї нижчими за статусом. 

Дисфункціональними є також незбалансовані 

сімейні структури за ступенем близькості чи гнучкості, 

що стабілізуються на основі дисфункцій одного з її 

членів, наприклад дитини, якій відводиться роль 

жертовного козла. 

Виявити характер структурних проблем сім’ї 
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(жорсткість або розмитість меж, реверсію ієрархії, 

міжпоколінні коаліції, незбалансованість сімейної 

структури) набагато легше, якщо знати типові завдання і 

проблеми родини на різних стадіях її життєвого циклу. 

Історичний розвиток сім’ї аналізують насамперед з 

метою виявлення впливу на родину параметрів 

прабатьківської сімейної системи. Крім методики 

«Сімейна генограма» в аналізі сімейної історії доцільно 

використовувати такі графічні методи: «Лінія часу», 

«Карта сім’ї» та ін., за допомогою яких можна 

виявити найбільш значимі для функціонування сім’ї події, 

зміни в її структурі, можливі збіги подій у досліджуваній і 

прабатьківських родинах, що неявно зумовлюють 

перенесення особливостей взаємин членів сім’ї на 

наступні покоління. 

Аналізуючи комунікації в родині, вивчають: 

− правила взаємодії в сім’ї (явні й неявні); 

− ступінь відкритості спілкування, наявність 

замаскованої інформації, заборонених для обговорення 

тем; 
− можливість відкритого прояву почуттів; 
− переважання прямої чи непрямої комунікації; 

− симетричність або додатковість взаємин (коли 

поведінка членів сім’ї стосовно один одного схожа чи 

протилежна: один наказує – інший підкорюється). 

При цьому певні дії одного члена сім’ї можуть 

спровокувати певну поведінку іншого, яка, у свою чергу, 

підкріплює поведінку першого, тобто утворити 

зачароване коло, спричиняючи симптоматичну поведінку 

(наприклад, енурез у дитини). 

На думку окремих дослідників, які працюють на 
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основі системного підходу до родини, симптоматична 

поведінка (певне порушення в сім’ї) відіграє роль 

прихованої комунікації між людьми, що спостерігається 

тоді, коли існуючі стосунки в родині виключають 

можливість відкритого обговорення сімейних проблем. 

Особливості комунікацій у родині доцільно вивчати 

за допомогою інтерв’ю. Для виявлення послідовності 

подій, пов’язаних із симптоматичною поведінкою, 

ставлять безоцінні запитання типу 

«Як це трапилось?», «До чого це призвело?», що 

передбачають відповіді описового характеру. За 

допомогою інтерв’ю можна також виявити особливості 

взаємин у сім’ї на основі аналізу відповідей на запитання, 

що з’ясовують незгоду між членами родини (з 

використанням   категорій   «більше   –   менше»,   «краще   

–   гірше», 

«частіше – рідше», «ближче – далі» та ін.), 

наприклад: «Хто краще за всіх ставиться до батька?» 

Причому для подолання опору членів родини доцільно 

використовувати прийом «якби»: «Якби батько залишився 

вдома, хто б радів найбільше?». 

На відміну від індивідуального системний підхід до 

аналізу комунікації сім’ї, її структури, історії родини, 

типових проблем її життєвого циклу дає змогу врахувати 

групові процеси в сім’ї, одержати всебічне уявлення про 

родину та її життєдіяльність. 

 

3. Психологічне консультування сімей 

Консультативна модель психологічної допомоги 

передбачає роботу з сім’ями і членами родини, які не 
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тільки об’єктивно, а й суб’єктивно відчувають труднощі в 

сімейному спілкуванні та вихованні, тобто мотивовані на 

прийняття психологічної допомоги, й добровільно 

звернулися в консультацію. 

Сімейне консультування – один із різновидів 

сімейної психотерапії, яка має характерні ознаки й межі 

терапевтичного втручання. Сімейне консультування 

розвивалося паралельно з сімейною терапією, взаємно 

збагачуючи одне одного. Основною метою, що стоїть 

перед сімейним консультуванням, є вивчення проблеми 

члена або членів родини для зміни взаємодії в ній і 

забезпечення можливостей особистісного зростання. 

Сімейне консультування відрізняється від сімейної 

терапії, по-перше, неприйняттям концепції хвороби; по-

друге, акцентом на аналізі ситуації й аспектів рольової 

взаємодії в сім’ї; по-третє, покликанням допомогти в 

пошуках особистісного ресурсу суб’єктів консультування 

й обговоренні способів вирішення ситуації. 

Поняття «психологічне консультування» 

найчастіше трактується як вид психологічної допомоги, 

який має діагностично- рекомендаційний характер і є 

засобом підвищення психологічної компетентності 

педагогів і батьків (І. Дубровіна, Р. Овчарова). 

У сімейному консультуванні клієнтом є не людина, 

а вся родина. Сімейне консультування спирається у своїй 

роботі на уявлення про сім’ю як єдину систему. 

Психологічна допомога сім’ї найчастіше 

здійснюється у процесі консультування або психотерапії, 

спрямованих на вирішення психологічних проблем сім’ї 

за допомогою структурованого діалогу між 
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консультантом і клієнтом. При цьому під психологічним 

консультуванням розуміють насамперед вплив, 

спрямований на корекцію міжособистісних стосунків 

клієнта в сім’ї. Психотерапія орієнтована переважно на 

вирішення глибинних особистісних проблем, які 

коріняться в більшості ускладнень клієнта, що виникають 

у міжособистісних стосунках з іншими членами родини. 

Залежно від орієнтації психологічної допомоги 

розрізняють такі види психологічного консультування 

сім’ї: 
− подружнє; 
− спільне (діти та батьки); 

− батьківське (вирішення проблем дітей); 

− родинне, коли один із членів сім’ї має серйозне 

соматичне чи психічне порушення; 

− тих, хто бере шлюб; 

− тих, хто розлучається. 

Консультування класифікують також за тривалістю 

(разова, короткострокова, тривала) і характером допомоги 

(просвітницько- рекомендаційна, діагностична, власне 

психологічна консультація). 

Основна мета психолога, який здійснює 

консультування, – допомогти клієнтові віднайти шляхи і 

засоби розв’язання проблем, пов’язаних з утрудненнями в 

міжособистісних стосунках із членами родини. 

Для досягти цієї мети психолог повинен розв’язати 

такі завдання: 

− розібратися в суті проблеми, допомогти клієнту 

зняти емоційне напруження, краще усвідомити ситуацію, 

застосовуючи рефлексивне вислуховування клієнта; 

− розширити уявлення клієнта про себе, проблемну 
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сімейну ситуацію, навколишню дійсність взагалі, у 

результаті чого він починає по-новому бачити й 

оцінювати ситуацію, намагається знайти альтернативні 

варіанти поведінки в ній; 

− допомогти клієнтові взяти на себе 

відповідальність за власний «внесок» у сімейну ситуацію; 

− підтримати у клієнта віру в себе, готовність 

реалізувати виявлені способи подолання сімейних 

проблем насамперед через зміну власного ставлення до 

них і власної поведінки. 

При розв’язанні цих завдання необхідно 

дотримуватися певних принципів: 

− добровільності, що означає власне бажання 

клієнта звернутись до психолога і, отже, орієнтацію його 

на сприйняття психологічної допомоги; 

− конфіденційності, тобто заборони передавати 

інформацію іншим особам без згоди клієнта (за винятком 

випадків, коли йдеться про загрозу життю чи здоров’ю 

або клієнта, або інших людей, про що клієнт 

попереджується одразу); 

− доброзичливості, емпатійного ставлення до 

клієнта, уміння уважно й активно вислуховувати людину, 

виявляючи до неї повагу, зацікавленість у її долі; 

− безоцінного ставлення до клієнта, уміння 

сприйняти його таким, яким він є, оцінюючи, але не 

засуджуючи його норми й цінності, життєві правила, 

оскільки розширити уявлення людини про навколишнє 

середовище можна, спираючись тільки на його власні 

уявлення; 
− відмови від поради, від того, щоб брати на себе 

відповідальність за все, що відбувається в сім’ї клієнта, інакше в клієнта 
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замість активного намагання вирішити проблему може сформуватися 

пасивне ставлення до неї; при цьому будь-які невдачі можуть 
приписуватись консультантові, що підриває його авторитет; 

− уникнення дружніх стосунків із клієнтом з метою 

збереження об’єктивної й відстороненої позиції, 

необхідної для ефективного вирішення проблем клієнта; 

− правоти клієнта, неможливості списати 

неуспішне консультування на неправильну гру клієнта, 

його впертість, неточне тлумачення проблем тощо. 

У результаті психолог-консультант створює 

атмосферу доброзичливої довіри і, як компетентніша у 

вирішенні проблеми людина, допомагає клієнтові 

віднайти шляхи її вирішення, подолати труднощі 

сімейного життя. 

У психологічному консультуванні виділяється 

кілька понять, пов’язаних із постановкою мети: скарга, 

самодіагноз, проблема й запит. 

Як правило, скарга клієнта визначається в процесі 

реалізації етапу збору даних. Вона виділяється з розповіді 

про те, що привело людину (родину) до психологічної 

консультації. Спонтанно висловлені скарги клієнта 

можуть бути структуровані на підставі визначення 

їхнього локусу, що може бути суб’єктним (на кого 

скаржиться) і об’єктним (на що скаржиться). 

По суб’єктному локусі в сімейному консультуванні 

виділяється п’ять основних видів скарг: 
− на дитину (її поведінку, розвиток, здоров’я 

тощо); 
− на сімейну ситуацію в цілому («усе погано», «усе 

не так»); 

− на чоловіка, дружину або подружні відносини в 

цілому 
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(«немає розуміння, любові, прийняття» і тощо); 

− на самого себе (характер, здібності, психологічні 

особливості); 

− на третіх осіб, що проживають у родині або поза 

нею й мають реальний вплив на розвиток сімейної 

ситуації (батьки, родичі та інші). 
По об’єктному локусу класифікуються наступні 

види скарг: 
− на порушення психосоматичного здоров’я чи 

поведінки 

(страхи, нав’язливі синдроми); 

− на рольову поведінку членів родини 

(невідповідність статі, віку, статусу); 
− на поведінку з погляду її відповідності 

психічним нормам; 
− на індивідуально-психологічні особливості 

членів родини; 

− на психологічну ситуацію в родині (втрата 

контакту, близькості, розуміння й тощо); 

− на об’єктивні обставини (труднощі з житлом, 

роботою, часом і тощо). 

Самодіагноз – це самостійне пояснення клієнтом 

природи тієї або іншої події, засноване на його поданнях 

про себе, інших членах родини, людських відносинах. 

Серед найпоширеніших самодіагнозів виділяють: 

− «зла воля» – негативні наміри особи, що 

виступають причиною порушень або вказівка на 

нерозуміння цією особою істин, правил або небажання 

зрозуміти та прийняти їх; 

− «психічна аномалія» – віднесення людини, про 

яку йдеться мова до психічно хворих; 
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− «органічний дефект» визначається вродженою 

неповноцінністю; 

− «генетична запрограмованість» як пояснення 

причин негативної поведінки генетичною схильністю та 

спадковістю певної людини; 

− «індивідуальна своєрідність» – пояснення 

поведінкових особливостей виразністю певних 

особистісних рис; 

− «власні невірні дії» як оцінка власної поведінки 

сьогодні або в минулому; 

− «власна особистісна недостатність» як оцінка 

власних особистісних якостей; 

− «вплив третіх осіб» і як актуальний, як і такий, 

що мав місце у минулому; 

− «несприятлива ситуація» – визначення й 

виділення ситуації, що породила проблему (розлучення, 

хвороба, страх тощо); 

− «направлення» – відмова від інтерпретації й 

розуміння ситуації, апеляція до офіційних органів або 

інститутів («Мене до Вас відправив директор школи» 

тощо). 

Під проблемою у психологічному консультуванні 

розуміється вказівка на те, що клієнт хотів би, але не 

може змінити. 

Виділяють наступні найпоширеніші типи проблем: 

− не впевнений, але хочу бути впевненим; 

− не вмію, але хочу навчитися; 

− хочу зрозуміти; 

− хочу мати; 

− знаю, як треба, але не можу зробити, потрібні 
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додаткові стимули; 
− хочу змінити ситуацію. 
Із проблемою пов’язане поняття запиту, який 

розглядається як конкретизація форми допомоги, 

очікуваної клієнтом від консультації. За змістом запит 

зазвичай прямо пов’язаний із проблемою. Наприклад, 

якщо клієнт формулює проблему як «Не вмію, хочу 

навчитися», то запит, швидше за все, буде формулюватися 

так: «Навчіть мене!». 

Виділяються наступні основні види запитів: 

− прохання про емоційну й моральну підтримку 

(«Я правий, чи не так?»); 

− прохання про сприяння в аналізі («Я не 

впевнений, що правильно розумію цю ситуацію, 

допоможіть розібратися»); 

− прохання про інформації («Що відомо про це?»); 

− прохання про отримання певних навичок 

(«Навчить конструктивно вирішувати конфліктне 

питання»); 

− прохання про допомогу у виробленні позиції 

(«Що робити, якщо він мене зраджує?»); 
− прохання про вплив на члена родини в його 

інтересах 
(«Допоможіть йому позбутися цього»); 

− прохання про вплив на члена родини в інтересах 

клієнта 
(«Зробіть його більш слухняним»). 
На підставі аналізу скарги, самодіагнозу, проблеми 

й запиту визначається мета психологічного 
консультування родини. При цьому варто мати на увазі, 
що запит членів родини може виявитися марним щодо 
вирішення існуючих проблем. У цьому сенсі можлива й 
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необхідна психологічна корекція наявного запиту й 
постановка завдань, більше адекватних до реальної мети 
психологічного консультування. 

Виокремлюють такі фази проведення 
психологічного консультування: 

Перша фаза – створення клімату, що забезпечує 
успішне консультування шляхом висловлення психологом 
позитивних установок на клієнта, переконання його у 
щирій зацікавленості вирішенням проблеми й бажанні 
допомогти. 

Друга фаза – створення своєрідного «катарсису», 

який виникає внаслідок того, що клієнтові надається 

можливість висловитися з проблеми, звільнитися від 

негативних емоцій. 

Третя фаза – усунення (по можливості) 

деструктивного фону через осмислення проблеми й 

переорієнтацію клієнта на те позитивне, що є в ситуації. 

Четверта фаза – постановка консультантом діагнозу, 

тобто з’ясування причини звернення клієнта в 

консультацію, про що клієнтові не повідомляється. 

П’ята фаза – психолог допомагає клієнту самостійно 

поставити 
«діагноз» проблемної ситуації. 
Шоста фаза – клієнт має усвідомити наявні варіанти 

вирішення проблеми й вибрати один з них. При цьому всі 
рішення клієнт повинен приймати самостійно, бо тільки 
тоді він почуватиметься відповідальним за власні вчинки і 
не відмовиться від прийнятого рішення в разі труднощів, 
що можуть виникнути. На цій стадії консультування 
здійснюється вибір гіпотетичних рішень сформульованої 
на попередній стадії проблемної ситуації, у процесі цього 
відбувається їхня оцінка й порівняння. Важливо, що у 
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ході вироблення альтернативних рішень і їхнього 
співвіднесення підсумкова позиція була знайдена й 
сформульована самим клієнтом, а не психологом-
консультантом. Таким чином, ухвалене рішення повинне 
бути рішенням самої людини (рішення, прийняте 
самостійно або за особистої участі суб’єкта спричинить 
до більшого прагнення його досягнення). На цьому етапі 
психолог може використати ряд специфічних технік, що 
активізують роботу клієнта та стимулюють його до 
ухвалення рішення. Такого роду прийоми позначаються 
як 

«мікротехніки впливу». 
1) Інтерпретація. Психолог пояснює, інтерпретує 

сказане клієнтом, пояснюючи йому події, що 

відбуваються, з використанням загальновживаної 

лексики. Використання цього прийому дозволяє задати 

нові рамки, у яких клієнт може побачити проблемну 

ситуацію. Інтерпретація дає можливість  альтернативного 

сприйняття реальності, що, у свою чергу, сприяє зміні 

поглядів клієнта. Вона може бути отримана з теорії або із 

власного досвіду. По суті, інтерпретація – це сама 

серцевина методів впливу в психологічному 

консультування 

2) Директива (вказівка). Психолог вказує клієнтові 

на те, яку дію він повинен почати, наприклад, змінити 

поведінку або  ставлення до проблеми. Застосування цієї 

техніки засновано на припущенні, що клієнт у процесі 

консультування буде виконувати ті дії, на які йому вказує 

консультант. 

3) Порада (інформація). Консультант дає клієнтові 

побажання, пропонує загальні ідеї щодо його поведінки в 
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проблемній ситуації, радить, як діяти, думати, 

поводитися, інформує клієнта про закономірності 

протікання якогось процесу. 

4) Саморозкриття. Психолог ділиться особистим 

досвідом, власними переживаннями, демонструючи при 

цьому розуміння й прийняття почуттів і думок клієнта. 

Саморозкриття побудоване за принципом «Я – 

пропозиції». Крім використання даного прийому як 

мікротехніки впливу, також можливо його застосування 

на етапі встановлення контакту. 

5) Зворотний зв’язок. Використання цього прийому 

дає можливість клієнтові зрозуміти, як його сприймає 

психолог і соціальне оточення в цілому. Проте зворотний 

зв’язок може відбуватися тільки тоді, коли людина готова 

сприйняти її й тільки в тому випадку, якщо в ситуації або 

поведінці можна щось змінити, інакше зворотній зв’язок 

виявляється абсолютно марним. Даний прийом може 

використатися тільки щодо конкретної ситуації, по факті 

«тут і тепер». При його використанні варто звертати 

особливу увагу на погодженість вербальної й 

невербальної інформації, переданої клієнтові як 

зворотний зв’язок. 

6) Логічна послідовність. При використанні цього 

прийому психолог пояснює клієнтові логічні наслідки 

його мислення й поведінки. Прийом побудований на 

пропозиціях типу «Якщо..., то...». Його застосування 

дозволяє дати нову точку відліку в розумінні подій, 

допомагає клієнтові передбачати результати власних дій. 

7) Резюме. Зазвичай цей прийом використовується 

в кінці консультації в поєднанні з висновками. 
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Сьома фаза – закріплення мотивації щодо 

виконання прийнятого рішення. Важливо, що після 

завершення консультативного процесу у відвідувача 

залишилося відчуття можливості вирішення наявної в 

нього проблеми й усвідомлення характеру та 

спрямованості дій, необхідних для її вирішення. 

Ця схема може змінюватися залежно від тривалості 

й характеру консультування. 

Традиційно основним методом психологічного 

консультування вважається інтерв’ю, тобто терапевтичну 

бесіду, спрямовану на соціально-психологічну підтримку 

родини та 

допомогу їй. Однак сьогодні у практиці 

консультування широко застосовується все багатство 

методів і прийомів, розроблених у різних 

психотерапевтичних школах: діалогічне спілкування, 

поведінкові методи, психодрама і рольове моделювання, 

репертуарні решітки Келлі, аналіз історії сім’ї, генограма, 

а також методи групової терапії. Для забезпечення 

зворотного зв’язку використовуються відеозаписи і такі 

психотехніки: «соціограма в дії», 

«сімейна скульптура», «сімейна хореографія» (вони 

являють собою щось подібне до «живих картинок», коли 

члени сім’ї, вибираючи пози й розташування у просторі, 

намагаються відобразити свої взаємини у статиці чи 

динаміці). 

Багато в чому вибір методів і контактних технік 

визначається тим рівнем, на якому здійснюється 

консультативний процес. Прийнято виділяти зовнішній і 

внутрішній рівні консультування. 
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Роботи на зовнішньому рівні цілком достатню для 

вирішення неглибоко вкорінених особистих і сімейних 

проблем. Вона часто застосовується на першій зустрічі 

(особливо при консультуванні сімейної пари). Тут широко 

використовуються технології створення позитивних   

відносин,   розроблені   в   гуманістичній   психології  (К. 

Роджерс, Ф. Василюк та інші). Довірливі відносини, 

створювані при цьому, породжують відкритість, яка 

допомагає кожному члену родини висловити все, що в 

нього на думці, тобто свої справжні почуття. Це перший 

крок до прояснення проблеми, крок до себе самого і до 

іншої людини. 

Використовуються на цьому рівні і різні техніки, 

розроблені в поведінкової психології. Зокрема, 

біхевиористская модифікація 

«контрактної терапії», коли подружжя 

домовляються винагороджувати один одного за ту 

поведінку, якої вони чекають від партнера. 

На більш глибокому рівні (при роботі з проблемами 

співзалежності, перерозподілу влади тощо), коли 

необхідно вплинути на менш усвідомлені процеси, 

використовуються методи, розроблені в психоаналізі, 

гештальттерапії і психодрамі. 

Основні правила терапевтичної бесіди зводяться до 

наступних пунктів: 

1. Встановлення контакту і приєднання 

консультанта до клієнтів, яке досягається за допомогою 

дотримання конструктивної дистанції, що сприяє 

оптимальному спілкуванню, а також прийомів 
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синхронізації міміки і подиху консультанта і 

консультованого, використання консультантом 

мовленнєвих форм, що відбивають домінуючу 

репрезентативну систему того, хто повідомляє про свої 

сімейні проблеми. 

2. Збір інформації про проблему клієнта з 

використанням прийомів мета-моделювання (НЛП) і 

терапевтичних метафор. Щоб досягти цієї мети, 

консультант може задавати уточнюючі питання типу: 

«Якого результату Ви хочете досягти?», «Чого Ви 

хочете?», 

«Спробуйте сказати про це без негативної частки 

«ні», тобто словами, що описують позитивний результат». 

3. Обговорення психотерапевтичного контракту, 

що є одним з найважливіших завдань сімейного 

консультування. На цьому етапі відбувається обговорення 

того, як буде розподілятися відповідальність між клієнтом 

і його консультантом. Наприклад, консультант відповідає 

за умови безпеки сімейного консультування, за технології 

доступу до вирішення проблеми клієнта. У свою чергу, 

клієнт стає відповідальним за власну активність, щирість 

у бажанні змінити рольову поведінку тощо. Після 

успішного проходження цієї фази учасники домовляються 

про тривалість роботи (наприклад, 3–6 годин), тривалість 

проведення одного сеансу й періодичності терапевтичних 

зустрічей (наприклад, спочатку 1 раз на тиждень, згодом 

рідше – 1 раз на 2–3 тижні). Нарешті, обговорюються 

умови оплати, а також санкції за порушення сторонами 

умов контракту. 

4. Далі відбувається уточнення проблеми клієнта, 
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також визначається ресурс родини в цілому й кожного її 

члена окремо. Цьому сприяють питання на кшталт: «Як 

Ви раніше долали труднощі? Що Вам у цьому 

допомагало?», «У яких ситуаціях Ви були сильними? Як 

Ви використовували свою силу?» 

5. Проведення власне консультації. Тут необхідно 

зміцнити віру клієнтів в успішність і безпеку процедури 

консультування: 

«Ваше бажання здійснити зміни, ваш досвід, 

активність і щирість у поєднанні з бажанням консультанта 

співпрацювати з вами, його професійні якості й досвід 

роботи стануть надійною гарантією успішності роботи». З 

учасниками консультування обговорюються позитивні й 

негативні сторони сформованих стереотипів поведінки за 

допомогою, наприклад, таких питань: «Що, на Вашу 

думку, є найбільш негативним в ситуації, що склалася? А 

що найкраще в цих обставинах?» Здійснюється спільний 

пошук нових шаблонів поведінки. Консультант пропонує 

наступні питання: «Чого Ви ще не робили, щоб розв’язати 

проблему? Як поводилися значимі для вас люди, якщо 

потрапляли в подібну ситуацію? Змогли б Ви так 

вчинити?» або «Що допоможе Вам зробити такий же 

вчинок?» Консультант може використовувати прийоми 

візуалізації: клієнт створює образ нової ситуації, 

фіксуючи при цьому виникаючі кінестетичні відчуття. 

6. «Екологічна перевірка». Консультант пропонує 

членам родини уявити себе в подібній ситуації через 5–10 

років й дослідити свій стан. 

7. Наближаючись до завершення сімейного 

консультування, консультант починає докладати зусилля 
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по «страхування» результатів. Це пов’язано з тим, що 

клієнти іноді мають потребу в діях, які б допомогли 

посилити упевненість у засвоєнні нових шаблонів 

поведінки. Вони можуть отримати від консультанта якесь 

домашнє завдання і запрошення прийти на повторну 

консультацію через деякий час для обговорення 

отриманих результатів. 

8. Від’єднання. Така процедура виявляється 

потрібної в певному ряді випадків. Наприклад, у 

літературі описується, як це робив Джей Хейлі за 

допомогою «парадоксального завдання», точне виконання 

якого призводить до протилежного результату. Молодому 

подружжю, з якими проводилася консультація з приводу 

висловлення своїх почуттів, було запропоновано 

сваритися по годині на день для перевірки емоційного 

реагування. Хейлі враховував, таким чином, людську 

природу, знаючи, що ніхто не буде свідомо шкодити собі. 

Подружжя спробували виконувати завдання й покинули, у 

них зміцнилося бажання цінувати один одного, і вони 

прийняли рішення відмовитися від послуг консультанта, 

таким чином, відбулося «від’єднання». 

Основні прийоми ведення психологічного 

консультування – це так звані «мікротехніки слухання»: 
1) Відкриті питання («Що?», «Як?», «Чому?», «Не 

могли б Ви..», 
«А якщо..» тощо). Послідовність використання 

відкритих питань: 

− Що відбулося й що відбувається? 

− Як часто це трапляється? 

− За яких обставин? 

− Коли виникла проблема? 
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− У якій тимчасовій послідовності розвивалися 

події? 

− Що випереджало цю ситуацію? 

− Як змінювалася проблема в процесі її розвитку? 

− Де це відбувалося (у якій обстановці, з якими 

людьми тощо)? 
− Як Ви реагували? 
− Як Ви почувалися? 

2) Закриті питання, які містять частку «чи». Ці 

питання можуть припускати відповідь «так» або «ні». 

3) Нерефлексивне слухання – по суті, є вмінням 

мовчати. Однак це досить активний процес, що припускає 

значну увагу до мовлення співрозмовника. У процесі 

нерефлексивного слухання можуть використатися повтор 

або підтримка, що припускають відповідно пряме 

повторення сказаного або використання фраз типу «Так», 

«Розумію Вас». Нерефлексивне слухання 

використається в процесі аналізу напружених ситуацій, 

коли людині необхідно виговоритися, ще раз прожити 

ситуацію. 

4) Рефлексивне (активне) слухання дозволяє дати 

мовцеві зворотний зв’язок і дозволяє психологові 

уточнити зміст почутого. Воно припускає розшифровку 

змісту повідомлень, з’ясування їх реального значення. У 

процесі рефлексивного слухання можуть використатися 

наступні прийоми: 
− З’ясування – звертання до клієнта за уточненням: 

«Будь ласка, поясни це». 
− Перефразовування – вираження думки клієнта 

іншими словами з метою перевірки точності зрозумілого 
змісту. 
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− Переказ – короткий виклад основних слів і думок 
клієнта. При використанні цього прийому передається 
об’єктивний зміст сказаного без прояснення змісту й 
значення слів, а лише з підкресленням головного. 

− Відбиття почуттів – повторюється не зміст 
сказаного клієнтом, а відбиваються його емоції. 
Використання цього прийому дозволяє встановити більш 
близькі відносини, сприяє усвідомленню ним власних 
емоцій і вчинків. 

− Відбиття значення – прояснення суб’єктивного 
змісту сказаного. У процесі використання цього прийому 
ідентифікуються глибокі, приховані значення слів. Це 
дозволяє клієнтові повторно інтерпретувати власні 
переживання. При усвідомленні змісту сказаного він сам 
може знайти нову інтерпретацію й можливості для 
розвитку сформованої ситуації. 

− Подальший розвиток думок співрозмовника. Цей 

прийом може використовуватись тільки в контексті 

висловленого співрозмовником змісту, інакше подальший 

розвиток думок може бути сприйнятий як ігнорування 

його розповіді. 

− Уточнення – прохання про додаткове 

роз’яснення певних моментів сказаного. Може 

використовуватися в контексті уточнення змісту й 

уточнення почуттів. 

− Резюмування. Застосовується у тривалих бесідах 

з метою привести події й факти в значеннєву єдність. У 

процесі резюмування консультант немов збирає воєдино 

думки й почуття клієнта, його слова й зміст сказаного, 

представляє йому все це в завершеному вигляді. 

Психолог Ю. Альошина вирізняє кілька груп 
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методів і прийомів психологічного консультування сім’ї: 

загальні навички психологічного впливу; неспецифічні 

прийоми роботи консультанта; спеціальні прийоми і 

методи психологічного консультування. 

Загальні навички психологічного впливу пов’язані 

насамперед із дотриманням правил проведення 

консультативного прийому на основі етичних і 

професійних норм і принципів. При цьому вербальна й 

невербальна поведінка психолога допомагає створити 

сприятливий психологічний клімат бесіди, конструктивно 

проаналізувати ситуацію, з’ясувати причини виникнення 

проблеми, сформувати у клієнта впевненість у дієвості 

психологічних рекомендацій і бажанні скористатися 

ними. Недостатнє оволодіння психологом відповідними 

навичками консультаційної бесіди може призвести до 

типових помилок: 

− не встановлено необхідного психологічного 

контакту, що перешкоджає створенню атмосфери 

доброзичливості й довіри; 

− перехід до вирішення проблеми відбувається без 

достатнього вивчення її сутності, а рекомендації 

ігнорують мотиви й інтереси клієнта; 

− авторитарність щодо співрозмовника, 

нав’язування йому власної думки, невміння вислухати, 

створення перешкод для роз’яснення й обґрунтування 

клієнту власного погляду; 

− ставлення клієнту прямих запитань з метою 

одержання інформації для перевірки власної точки зору, 

коли мотиви розпитування незрозумілі співрозмовнику; 



 

 

− жорстка прихильність до попередньо 

сформульованої гіпотези й «підштовхування» 

співрозмовника до неї шляхом постановки відповідних 

питань. 

Неспецифічні прийоми роботи психолога-

консультанта припускають використання різних технік і 

завдань, спрямованих на розв’язання завдань 

психологічного консультування незалежно від його цілей. 

Наприклад, домашні завдання клієнтам (ведення 

щоденника самоспостереження; завдання, які 

передбачають бесіди на задані теми, що їх мають вести 

члени сім’ї протягом певного часу; завдання фіксувати за 

заданим планом позитивні й негативні реакції на дії інших 

членів родини; завдання застосовувати певний час ті 

форми спілкування, відсутність яких призвела до складної 

сімейної ситуації) допомагають їм закріпити позиції й 

навички, засвоєні під час консультування. 

Запитання, сформульовані так, щоб відповідь на них 

припускала зміну позиції клієнта до його проблеми 

(наприклад, розповісти про сімейні взаємини з погляду 

іншого члена сім’ї), стимулюють розвиток ширшого 

уявлення клієнта про ситуацію. 

Аналогічний ефект дає використання «техніки 

парафразу», що полягає в перефразовуванні скарги 

клієнта з метою зменшення її негативного звучання, 

додавання їй позитивного відтінку (наприклад, скаргу на 

неслухняність дитини можна трактувати як прояв 

самостійності дитини, що дуже важливо для її 

майбутнього життя). 

Спеціальні прийоми й методи психологічного 



 

 

консультування спрямовані на розв’язання конкретних 

завдань сімейного консультування. Так, використання 

«техніки списків» ґрунтується на тому, що важливим 

показником сприятливого сімейного клімату є спільне 

проведення дозвілля, і це викликає задоволення членів 

родини. Завдання консультанта – знайти в подружжя 

спільні інтереси й орієнтувати їх на виконання загальної 

справи, обговоривши й усунувши всі можливі перешкоди 

і труднощі. З цією метою, попередньо пояснивши 

подружжю, що і для чого кожний робитиме, психолог 

пропонує кожному записати на окремому аркуші паперу 

те, що йому було б цікаво і приємно робити на дозвіллі. 

Отримавши від подружжя два списки, консультант 

намагається знайти спільні справи, які подружжя могло б 

робити разом найближчими днями, а якщо спільних 

інтересів практично немає, запропонувати компромісний 

варіант. 

Аналогічно застосовують «техніку контрактів», 

коли подружжя (або інші члени сім’ї) на окремих аркушах 

записують вимоги й побажання один щодо одного. 

Консультації просвітницько-рекомендаційного 

характеру ґрунтуються на психодіагностиці клієнта, 

членів його сім’ї та здійснюються здебільшого для 

молодих людей, які беруть шлюб, молодих родин у період 

адаптації, батьків, які відчувають труднощі у вихованні 

дітей. 
Таке консультування відбувається поетапно: 
1. Знайомство з клієнтом, установлення 

психологічного контакту з ним з метою зміцнення його 

мотивації до психологічного консультування. 

2. Початок консультативної бесіди, коли клієнт 



 

 

називає причину звертання в консультацію, тобто скаргу, 

до структури якої входять: 

− локус скарги – суб’єктний (на кого скаржиться 

клієнт: на дитину, на подружні відносини, на сімейну 

ситуацію взагалі, на особисті проблеми, на третіх осіб, 

стосовно родини) і об’єктний (на що скаржиться клієнт: 

на порушення здоров’я, на дитину чи на інших членів 

сім’ї, на рольову поведінку членів родини, що не 

відповідає їх віку, статі, статусу, на індивідуально-

психологічні особливості членів сім’ї, на психологічний 

клімат у родині, об’єктивні життєві обставини); 

− самодіагноз – пояснення клієнтом причини 

сімейних труднощів, що побічно свідчить про ставлення 

до них клієнта і їх можливе джерело, про його уявлення 

про себе й родинні взаємини; 

− проблема клієнта – клієнт зазначає, що саме 

хотів би змінити, але не може або не впевнений у 

правильності власних дій; 

− запит – формулювання того, на яку допомогу 

розраховує клієнт (емоційну, інформаційну, формування 

позицій, навчитись впливати на членів сім’ї тощо). 

На цьому етапі психолог здійснює первинну 

діагностику, тобто складає враження про клієнта на 

основі аналізу його вербальної та невербальної поведінки, 

що дає змогу виявити явний і прихований зміст скарги, її 

підтекст, ставлення до особи, на яку клієнт скаржиться, до 

консультанта. 

При цьому клієнт може вважати консультанта 

союзником, здатним допомогти у вирішенні сімейних 

проблем, або особою, на яку можна перекласти 



 

 

відповідальність за складну ситуацію. Клієнт може також 

бути орієнтований насамперед на те, щоб встановити 

певні стосунки з консультантом, а не змінити ситуацію, з 

якою він звернувся до консультанта. У результаті 

первинної діагностики психолог визначає можливість 

надання клієнтові психологічної допомоги або спрямовує 

його до інших фахівців, висуває первинну гіпотезу про 

сутність проблеми клієнта і його родини. 

3. Психодіагностичне обстеження клієнта. 

Здійснюється на основі результатів первинної діагностики 

з використанням методик, за допомогою яких 

діагностують особливості того, хто отримує 

консультацію, членів його сім’ї, сімейних стосунків тощо. 

4. Завершальна частина консультування. За 

результатами психодіагностичного обстеження в активній 

взаємодії з клієнтом фахівець ставить психологічний 

діагноз причин появи проблемної ситуації, складає 

прогноз розвитку сімейних стосунків, складає програму 

дій із профілактики і розв’язання проблемних сімейних 

ситуацій, а клієнт мотивується на реалізацію прийнятого 

рішення у сімейних стосунках. 

Консультації, що мають власне психологічний 

характер, пов’язані насамперед із корекцією установок, 

стосунків, поведінки клієнта. При цьому психолог може 

використовувати спеціальні техніки (наприклад, елементи 

психодрами), спрямовані на розширення уявлень клієнта 

про себе й сімейну ситуацію. У такому консультуванні 

вирізняють первинний прийом, коли психолог вислуховує 

скарги клієнта, визначає його проблему за допомогою 

певних психодіагностичних процедур, а також цілі й 



 

 

завдання подальшої роботи. 

На другому етапі консультування клієнт залучається 

до активного і глибокого осмислення власних проблем. Із 

цією метою психолог використовує спеціальні вправи і 

завдання, під час виконання яких з’ясовуються почуття, 

переживання клієнта, програються різні альтернативні 

варіанти взаємин клієнта з членами родини з метою 

підготовки його до змін своєї поведінки. 

На заключному етапі консультування психолог 

підбиває підсумки виконаної роботи, визначає досягнення 

клієнта, заохочуючи його до подальших конструктивних 

кроків. 

Сьогодні сімейне консультування є широко 

затребуваною формою психотерапевтичної допомоги 

серед населення. Сімейні консультанти працюють у 

психологічних центрах, консультаціях, що діють у 

системі соціального захисту і комітетів з охорони сім’ї і 

дитинства, а також в інших установах. 

 

4. Психокорекція родинних стосунків. Поняття 

про сімейну психотерапію 

У разі потреби (і бажання клієнта) здійснюється 

психологічна корекція глибинних особистісних проблем 

клієнта, що спричинили його сімейні труднощі. 

Механізмами психологічної корекції  є базисні та 

психотехнічні засоби (організація спілкування, 

моделювання досвіду реальної життєдіяльності, практики 

нових соціальних стосунків, удосконалення механізмів 

переживань, відчуття тощо) і спеціальні психотехнічні дії 

(техніка безоцінного, емпатійного слухання, техніка 



 

 

психодрами та тощо). 
Така психологічна корекція сім’ї (найчастіше 

пов’язана з медичною психологією) потребує від 
психолога особливих навичок: спостереження (дають 
змогу фіксувати усвідомлювані та неусвідомлювані 
ефекти сімейних взаємин); концептуальних (за 
допомогою яких відбувається теоретичне осмислення 
ідентифікованих сімейних проблем); виконавчих (що 
дають змогу оптимально впливати на процес сімейної 
взаємодії). Зазначені навички виробляються під час 
спеціальної підготовки, оволодіння основами сімейної 
психотерапії, під якою слід розуміти комплекс 
терапевтичних методів і прийомів, спрямованих на 
лікування пацієнтів через сім’ю, а також на оптимізацію 
сімейних стосунків. 

При цьому психотерапія подружніх стосунків може 
ґрунтуватися на моделі Дж. Домініана, до принципових 
положень якої належать: 

− шлюб складається з комплексу стосунків 
(фізичних, емоційних, соціальних, інтелектуальних, 
духовних), кожний із який може бути порушений; 

− шлюб має власний життєвий цикл, і на певних 
фазах його розвитку можуть виникнути певні проблеми. 

До основних шкіл і напрямів сімейної психотерапії 

відносяться: школа Пало Алто, сімейна психоаналітична 

терапія, системна сімейна психотерапія, стратегічна 

сімейна психотерапія, сімейна поведінкова психотерапія, 

сімейна комунікативна терапія, сімейна психотерапія, 

заснована на досвіді, подружня психотерапія та сімейне 

консультування. У числі провідних теоретичних 

концепцій сімейного консультування приводяться 

когнітивно- поведінкова терапія, раціонально-емоційна 



 

 

терапія та інші (див. табл. 2.) 
Таблиця 2 

Провідні ідеї в різних напрямах сімейної 
терапії 

Напрямки системної сімейної 
психотерапії та консультування 

Основні ідеї 

1 2 

Сімейна психотерапія (Боуен, 
Акерман) 

Сімейні трикутники 

Кібернетика 1-го порядку Інститут 
досліджень Паоло-Альто,1954 
(Бейтсон, Хейлі, Джексон, Вацлавік) 

Подвійний зв’язок, компліментарність 
– симетричність, компенсація, не 
конгруентна 
комунікація. 

Структурна сімейна психотерапія 

(С. Мінухін) 

Структура та межі системи та 

підсистем сім’ї, сімейні коаліції. 

Генеалогічна концепція багатьох 

поколінь (Босормені–Нагі; 
Хєлєнгєр), концепція делегування від 
попередніх поколінь та 
пов’язаної з цим відповідальності 

«Силовий тиск», «заповіт минулих 

поколінь» та їх вплив на смисл 
існуючих в даний час форм 
поведінки. 

Сімейна терапія, що заснована на 
досвіді й орієнтована на 
переживаннях (В. Сатир, Вітакер) 

Адекватна самооцінка успішність 
спілкування, довіра у стосунках. 

Стратегічна сімейна терапія Хейлі, 
Маданес, Пепп; Міланська група 
(Сельвіні-Палацоллі, Босколо) 

Сім’я як кібернетична саморегулююча 
система; відхилення в поведінці дитини 
як «симптом», вигідний системі для 
збереження гомеостазу; 

внутрішньосімейна ієрархія; 
відповідальність та турбота батьків про 
дітей; проблемна поведінка як фактор 
перерозподілу 
влади в сім’ї. 

Група напрямків кібернетики 2-го 
порядку, наративні підходи (Уайт, 
Фрідмен, Комбс); Гайдельбергзька 
група (Штирлін, Сімон, Ретцер, фон 
Шліппе) 

Акценти на побудову і процес 
психотерапевтичного діалогу; 
«історія клієнта» як текст. 
Характеристики системи: автономія – 
зв’язки; порядок – хаос; близькість – 
дистанція; відповідальність за власні 
вчинки і життя. 



 

 

 

1 2 

Психотерапія конструктів (Келлі, 
Німейер, Франсела, Дальтон) 

Людина – дослідник життя; побудова 
гіпотез як механізм передбачення й 
контролю подій реального життя; акцент 
на прогнозування майбутнього та 
інтерпретації подій; 
ієрархія конструктів. 

 

У сімейній психотерапії існує кілька підходів, 

найвідомішими з яких є: 

− психодинамічний, що ґрунтується на аналізі 

неусвідомлюваних бажань і психологічних проблем, 

пережитих на ранніх етапах онтогенезу; досягненні 

інсайту – усвідомлення того, як не вирішені в минулому 

проблеми впливають на сімейні стосунки, виникнення 

неврозів і неконструктивну поведінку членів родини; 

− еклектичний, що інтегрує методи і прийоми 

особистісно- зорієнтованої й поведінкової терапії, методи, 

які ґрунтуються на лікувальному ефекті навіювання 

(аутогенне тренування, медитація, гіпноз); 

− системний, який ґрунтується на припущенні, що 

причини психологічних проблем і їх вирішення 

нерозривно пов’язані з характеристиками функціонування 

сім’ї як цілісної структури. Саме цей підхід, як зазначає Е. 

Ейдеміллер, вважають нині одним з найперспективніших, 

економічно доцільних, терапевтично ефективних 

напрямків у сімейній психотерапії. 

У рамках системного підходу до вирішення 

сімейних проблем була представлена значна кількість 

різноманітних концепцій, найбільш відомими з яких є 

структурні (С. Минухін) і стратегічні (Дж. Хейлі) теорії 

сімейної психотерапії й консультування. У їх рамках були 

розроблені уявлення про те, як самим оптимальним чином 



 

 

«функціонує» родина, а розроблені терапевтичні 

втручання минулого спрямовані на те, щоб перевести 

родину з 

«дисфункціонального» в «функціональний» стан. 

Системний підхід уникає поняття «патологічні 

родини»,  у його рамках розглядаються родини чи групи, 

які погано функціонують. Консультант намагається 

зрозуміти кожен елемент системи родини, у якій живе 

людина, що потрапила в скрутну ситуацію. Системні 

терапевти не тільки намагаються знайти дефекти системи, 

а й намагаються з’ясувати, які її елементи функціонують 

добре, оскільки це уможливлює поліпшення чи подолання 

пережитих труднощів. Саме в такий спосіб часто 

виявляється, що родина вже пробувала знайти власне 

рішення й навіть пройшла довгий шлях у певному 

напрямку. Якщо це не вдається, то тільки тому, що 

запропоноване рішення породжує власні проблеми. Вихід 

полягає в тому, щоб спробувати додати новий напрямок 

лінії пошуку рішення, але це може бути зроблено тільки 

за умови зміни первісного підходу, тобто якщо проблема 

почне розглядатися членами родини по-іншому, у новому 

світлі. 

У рамках структурної сімейної терапії С. Минухіна 

реалізуються директивний підхід: 

1. Духовно-щиросердечне життя не є винятково 

внутрішнім процесом. Кожна людина та її оточення 

перебувають у взаємодії. 
2. Зміни у структурі родини сприяють змінам у 

поведінці 
(відносинах) і в інтрапсихічних процесах членів 

родини. 



 

 

3. Поведінка терапевта, що працює з родиною, стає 

частиною контексту, терапевт і родина утворюють нову 

систему. Таким чином терапевт визнає себе частиною 

системи, що намагається змінитися. 
Відповідно до теорії С. Минухіна, основною 

функцією родини є захист її членів одне від іншого і від 
стороннього втручання. Саме тому, на його думку, 
рівновага між почуттям захищеності й переживанням 
стану розлуки має велике значення. У зв’язку із цим автор 
вводить поняття сімейних «кордонів», що посідає в його 
концепції центральну позицію. Для оптимального 
функціонування родини важливо, щоб підсистема батьків 
і підсистема дітей (сиблінгів) були «добре» розмежовані 
між собою, причому важливо, щоб це розмежування 
поєднувалося з емоційною близькістю, довірливістю і т.д. 
Якщо межі всередині родини занадто тверді, формується 
так званий «ізольований» тип родини, якщо розмиті або 
нечіткі – «заплутаний». Між цими полюсами стоять 
родини із прозорими межами, через які члени можуть 
правильно взаємодіяти, не стираючи й не порушуючи їх. 

При  проведенні  консультативної  й   терапевтичної   

роботи С. Минухін надає великого значення створенню 

терапевтичної системи. Цей процес припускає: 
− прийняття терапевта в родину; 
− визнання його професійного авторитету (ролі 

штурмана); 

− системне визначення проблеми (яка часто 

виявляється іншою, ніж та, з якою звернулася родина); 

− системне визначення мети (вона може 

відрізнятися від тієї, з якою прийшла родина); 

− складання терапевтичного договору (контракту), 



 

 

у якому обумовлюються рамки консультативного 

процесу, настанови,  оплата. 

Основоположником стратегічної сімейної терапії, 

концепції якої також розроблялася в рамках системного 

підходу, був Дж. Хейлі. Стратегічна сімейна терапія 

припускає розробку специфічних стратегій для рішення 

існуючих у родині проблем. Особливістю цього підходу є 

те, що консультант відмовляється від порівняно багатьох 

даних (анамнез, історія родини) і зосереджується 

винятково на позначеній проблемі й детальному описі 

механізмів, що її підтримують. Консультанти 

відзначають, що найчастіше спроби, які люди (пари, 

родини) здійснюють для рішення існуючої проблеми, 

приводять до прямо протилежного результату, тобто до її 

стабілізації або загострення. Виникає зачароване коло, 

здатне привести до серйозної кризи в родині. У зв’язку із 

цим об’єктом впливу для консультантів, що працює у 

рамках стратегічної концепції, є не сама родина, а 

симптом або проблема, що заявляється її членами. Дійсно, 

ситуація в шлюбі часто змінюється на краще, коли, 

наприклад, слабшає або припиняється симптоматична 

поведінка дитини, якщо батьки перестають сперечатися 

про те, як правильно поводитись із нею. Йдеться про 

корекцію конкретного порушення, через яку відбувається 

зміна загальної ситуації в родині. 

П. Вацлавик описує чотирикрокову стратегію 

продукування змін у родині: 
1. Визначення сімейної проблеми (передбачається, 

як і в попередньому підході, підкреслення того, що ця 
проблема належить і стосується всіх членів родини, а не 
когось одного з них). 



 

 

2. Визначення того, що зробить родина для 
вирішення даної проблеми з особливим виділенням й 
акцентуванням того, що не спрацювало в цьому процесі, 
не дозволило досягти успіху. 

3. Встановлення сімейної мети. Мету і 
спрямованість змін повинна встановити сама родина, 
оскільки те, що добре для однієї системи, може зовсім не 
підходити для іншої. 

4. Розробка терапевтичного втручання, що зі 
звичних моделей взаємодії становить проблему. 

Терапевти, що працюють у рамках даної концепції, 

значну увагу приділяють формам організації родин. Як і в 

структурних техніках, тут підкреслюється важлива роль 

ясних (чітких) ієрархій у родинах. Поведінка асоціальної 

молоді, на думку Дж. Хейлі, може бути реакцією на певну 

структуру сімейної системи, у якій межі стерті й 

розпливчасті, де часто зустрічаються коаліції декількох 

поколінь. 

Крім описаних концепцій, у рамках системної 

сімейної терапії були розроблені й інші теорії 

психологічного впливу: сімейна терапія, орієнтована на 

розвиток (В. Сатир), концепція Б. Хелленгера, модель  

декількох  поколінь  Х. Штирліна,   рефлексуюча   

команда  Т. Андерсена та інші. 

Системна сімейна терапія доцільна для родин, 

члени яких не відчужені один від одного, а об’єднані 

емоційними й особистісними 

«симбіотичними зв’язками», що призводять до 

гострих і хронічних конфліктних стосунків, неврозів, 

психосоматичних захворювань. 

Недоцільно здійснювати системну психотерапію за 



 

 

наявності ригідності життєвих установок членів сім’ї, 

особливо пов’язаних з їх переломним віком; стійких 

відхилень характеру у когось із членів родини у вигляді 

істероїдної, епілептоїдної і паранойяльної психопатій; 

тимчасових психотичних станів. 

Сімейний психотерапевт, працюючи із сім’єю на 

основі системного підходу, керується такими 

принципами: 

− терапевтичний вплив спрямовується на родину 

як єдиний організм; 

− будь-які внутрішньосімейні порушення 

вважаються результатом сімейних стосунків, а не 

персональною провиною; 

− особливо вирізняється позитивне значення 

сімейних проблем як сигналів про необхідність надання 

допомоги; 

− забороняється встановлювати сепаратні стосунки 

окремих членів сім’ї з терапевтом; члени родини не 

повинні мати секретів один від одного. 
У системній сімейній терапії вирізняють три стадії. 
Перша: збирання інформації, коли психотерапевт 

з’ясовує, що власне члени родини хочуть кожний для себе 

і для сім’ї загалом, як, на їхню думку, має функціонувати 

сімейна система, визначає поточний стан родини з метою 

виявлення ресурсів, які має сім’я в цей момент; що поки 

унеможливлює досягнення бажаного стану. На цій стадії 

члени родини набувають такого досвіду, що може стати 

моделлю їхньої майбутньої поведінки. Це досягається 

формуванням у членів сім’ї відчуття впевненості в собі й 

у терапевті як надійному посередникові; усвідомленням 

членами сім’ї процесу, у результаті якого вони опинились 



 

 

у складній сімейній ситуації; встановленням відповідності 

між відчуттями кожного члена родини і їхнім вербальним 

вираженням; визначенням точок дотику почуттів, бажань 

членів сім’ї, способів координації відчуттів і станів, яких 

вони хочуть досягти. 

Друга: перетворення сімейної системи. 

Психотерапевт допомагає родині набути досвіду, що 

стане моделлю оптимального сімейного функціонування. 

Це досягається руйнуванням неконструктивних шаблонів 

спілкування, встановленням ефективного зворотного 

зв’язку, показу можливих перспектив розвитку сімейних 

стосунків, конструюванням нових моделей стосунків при 

використанні насамперед техніки психодрами, 

створенням «сімейних скульптур» тощо. 
Третя, заключна, стадія психотерапії зводиться до 

закріплення позитивних змін, які члени родини виробили 
на попередніх стадіях. В. Сатир зазначає, що найбільш 
бажаним результатом сімейної терапії є не просто набуття 
досвіду спілкування, який сім’я може використовувати 
для подальшого розвитку, а й розуміння цього досвіду й 
конкретних прийомів, які використовував терапевт і 
члени родини для гармонізації сімейних стосунків. З цією 
метою терапевт робить послідовний і детальний огляд 
психотерапевтичного процесу, виокремлюючи важливі 
стадії сімейних змін, засоби й можливості, необхідні 
членам родини для подальшого розвитку. На цій стадії 
формуються також практичні навички побудови 
конструктивних сімейних стосунків. 

Так, В. Сатир наголошує на важливості 

відпрацьовування так званих сигналів, які може 

використовувати будь-який член сім’ї,  коли помітить 



 

 

якийсь із раніше застосовуваних шаблонів заданого 

спілкування, над зміною якого вони працювали разом із 

терапевтом. У результаті відпрацьовування таких сигналів 

члени родини здатні ефективніше використовувати їх у 

разі стресів та інших ситуацій, обираючи відкриту творчу 

поведінку. 

Якщо ідентифікованим пацієнтом (членом сім’ї, із 

яким пов’язують основні проблеми його рідні) є дитина, 

то спільна сімейна терапія може розгортатись у такій 

послідовності: 

− попередня фаза, або фаза орієнтації, коли 

з’ясовується проблематика родини; за відсутності дітей 

батьків ознайомлюють із певними аспектами майбутньої 

роботи, зокрема з необхідністю дати дитині висловитися і, 

можливо, піти на окремі, хоча б незначні, поступки щодо 

неї; 

− фаза центрації на дитині, коли встановлюється 

максимальний контакт, щоб вона почувалася захищеною 

й могла висловити власну думку з приводу того, що 

відбувається в родині; при цьому важливо з’ясувати, у 

чому батьки готові поступитися на вимогу дитини, щоб 

вона відчула можливість змін на краще; 

− фаза батьківсько-дитячих стосунків, коли діти 

можуть відкрито висловлювати власні почуття до батьків; 

тут важливо надати можливість і батькам, і дітям 

висловити власні негативні переживання, роблячи акцент 

на їхніх позитивних аспектах; 

− фаза батьківської взаємодії, коли обговорюються 

проблеми у взаєминах подружжя; при цьому терапевт 

інтерпретує висловлювання батьків іноді з позиції дитини, 



 

 

або заохочуючи дитину, передати власне сприйняття 

подій, що відбуваються; якщо при цьому в сім’ї є кілька 

дітей, у відносинах між якими існує ворожість, то настає: 

− фаза дитячої взаємодії, коли члени родини разом 

обговорюють причини проблем у стосунках між дітьми; 

− завершальна фаза, коли симптоми сімейного 

благополуччя зникають або втрачають травмувальне 

значення; реальний досвід стосунків у родині дедалі 

більше відповідає ідеальній моделі сімейних взаємин, 

відповідно до якої: 
 усі члени родини, включаючи дитину, 

рівноправні; 
 кожний може і вміє висловлювати власні 

почуття, які відчуває в той чи інший момент до інших 

членів сім’ї; 

 члени родини не оцінюють негативно один 

одного, а вислуховують іншого, намагаючись зрозуміти 

його почуття; 

 члени сім’ї не згадують неприємне минуле, 

спираються на принцип «тут і тепер», вихваляють добрі 

справи і вчинки кожного; 

 сімейна рада має тільки дорадчий голос, кожний 

має право прийняти чи не прийняти його; батьки радяться 

з дитиною; 

 у родині панують довіра, повага, любов, увага до 

переживань іншого, можливе відкрите обговорення будь-

яких тем. 

О. Бодальов і В. Столін зазначають, що в родинах з 

дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, у яких 

спостерігаються ознаки дезадаптації, труднощі у 

спілкуванні, окремі невротичні 



 

 

реакції, доцільно здійснювати комплексну 

психологічну корекцію. При цьому корекційний процес 

розгортається одночасно в кількох напрямках: 

− робота дитячої ігрової групи, основним 

завданням якої є усунення перекручувань у психічному й 

особистісному розвитку дитини, перебудова 

несприятливих стереотипів поведінки і створення нових, 

більш адекватних; 

− батьківський семінар, що передбачає розширення 

психологічних знань про сімейні стосунки й особливості 

родинного виховання під час лекцій, групових дискусій, 

аналізу проблемних ситуацій, бібліотерапії; 

− робота батьківської групи, спрямована на 

корекцію негативного досвіду стосунків у сім’ї, 

неадекватних батьківських установок насамперед на 

основі обговорень і психодраматичного обігрування 

типових ситуацій спілкування в родині і взаємодії з 

дитиною; 

− спільні заняття батьків з дітьми в ігровій формі, 

що проводяться на початку й у кінці роботи батьківської 

групи. 

У результаті з’являється можливість оптимізації 

сімейних стосунків, процесу виховання дітей у сім’ї. 

На сьогодні у сімейній психотерапії 

використовують різні спеціальні терапевтичні техніки. 
Аналіз відео-та аудіозапису може дати ряд переваг: 
− перегляд відеозапису під час сесії часто 

допомагає членам родини по-новому поглянути на життя. 

Відеозапис дає унікальну можливість зібрати в ході 

консультування об’єктивні дані про поведінку й 

перевірити її адекватність. Таким чином, вона може 



 

 

допомогти встановити оптимальну психологічну 

дистанцію й покращити розуміння себе й моделей 

спілкування, які є в родині. Коригувальний вплив 

відеозапису полягає також у тому, що клієнти мають 

можливість відразу ж побачити власну поведінку на 

телеекрані. Деякі психологи радять кожному члену сім’ї 

вимагати негайного звернення до відеозапису під час 

сесії, щоб знову побачити та проаналізувати те, що 

сталося. Важливо, що учасникам складно заперечувати 

будь-які власні прояви (слова, дії) перед очевидними 

фактами, зафіксованими на відеоплівці. Багато 

консультантів навіть показує фрагменти відеозапису 

попередніх сесій для того, щоб допомогти скоригувати 

поточну сесію; 

− за допомогою відеозапису консультант може 

виявити нюанси спілкування, на які він не звернув уваги 

раніше, або навіть побачити те, яким чином він сам 

поводився на сеансі. Оскільки сеанси сімейної 

консультації емоційно насичені, відеозапис може надати 

важливий матеріал для аналізу; 

У разі застосування відео- та аудіоапаратури 

повинні бути дотримані етичні моменти, наприклад, 

конфіденційність сім’ї. 

Вказівки (директиви) – це висловлювання фахівця 

(психолога) про необхідність певних дій усієї родини чи 

окремих її членів. Сімейний психотерапевт Ф. Баркер 

запропонував ряд заходів, які підсилюють ефективність 

цих директив: 
1) зробити її якомога точнішою; 
2) закликати на допомогу інших членів родини, які 

нагадали б індивіду про те, що не потрібно робити; 



 

 

3) встановити систему нагород і покарань, які 

допомогли б індивіду утриматися від небажаних дій. 

Директиви діляться на прямі і парадоксальні 

(справжня її мета протилежна проголошеній). 

Застосування зазначеної техніки  вимагає від фахівця 

(психолога) ретельного вивчення сім’ї, достатнього 

авторитету, відповідальності, бажання надати 

психологічну допомогу родині. 

Сімейна дискусія – один із найбільш широко 

застосовуваних методів у сімейній психокорекції. 

Використання дискусії може вирішувати різні цілі: 
1. Корекція неправильних уявлень про різні 

аспекти сімейних взаємин; про способи вирішення 
сімейних конфліктів та інших проблем; про планування й 
організацію сімейного життя; про розподіл обов’язків у 
родині тощо. 

2. Навчання членів родини вести дискусію для 
встановлення істини. 

3. Навчання членів сім’ї об’єктивності (прагнення 
привести їх до однакової думки чи зниження рівня її 
поляризації з актуальних сімейних проблем). 

Проведення сімейної дискусії передбачає 
використання певних прийомів: ефективного 
використання мовчання, вміння слухати, навчання за 
допомогою питань або постановки проблеми, повторення, 
резюмування. 

Один із прийомів – обмін між членами родини 

записками. У цьому випадку при обговоренні якогось 

питання члени сім’ї не говорять, а переписуються. Мета – 

уповільнити процес комунікацій, щоб учасники могли 

спостерігати його і аналізувати, розмірковувати на 



 

 

раціональному рівні. 

Програвання сімейних ролей. Ці методики 

включають програвання ролей у різних іграх, що 

символізують сімейні відносини (наприклад, гра в «сім’ю 

тварин»); «обмін ролями» (наприклад, ігри, у яких батьки 

і діти міняються ролями); «живі скульптури» (члени сім’ї 

зображають різні аспекти взаємин). Рольова гра природна 

для дитини, і це одна з можливостей для корекції її 

поведінки та взаємин із батьками. Застосування цієї 

техніки в дорослих ускладнено страхом перед 

необхідністю виступити в якійсь іншій ролі, ніж та, до 

якої вони звикли в житті. 

Особливе значення набуває формування версійного 

мислення. На заняттях члени родини повинні висунути 

якнайбільше (не  менше 20) версій мотивів, що зумовили 

вчинок когось із рідних. Наприклад, мати виконує всі 

бажання своєї дитини; один із членів благополучної сім’ї 

раптом робить спробу самогубства тощо. Сформована 

таким чином здатність до швидкого висунення безлічі 

мотивів допомагає при корекції цілого ряду сімейних 

порушень. 

Завдання для родини (домашні завдання). Сімейний 

терапевт може запропонувати родині різні завдання чи 

вправи для виконання під час сеансу або в домашніх 

умовах. Ці завдання переважно спрямовані на зміну 

поведінки та призначені, щоб: 
− допомогти родині засвоїти нові способи 

взаємодії; 
− розбити коаліції в сім’ї; 
− збільшити життєздатність родини. 
Методи драматизації використовуються для 

створення емпатичних контактів між членами родини. 



 

 

Психодрама і рольова гра також допомагають сім’ям 
усвідомити, що існують інші типи відносин один до 
одного, не схожі на ті, до яких вони звикли. 

Техніка «приписування симптомів» змушує сім’ю 
активізувати контроль своїх проявів. Ознаки, таким 
чином, втрачають незалежність проявів тому, що родина 
почала їх контролювати. Схожий метод називається 
«повторення рецидиву». Наприклад, терапевт каже 
клієнту: «Ви зараз набагато краще контролюєте свою 
пристрасть до алкоголю. Настільки краще, що є шанси 
того, що наступного тижня ви повернетеся до своїх 
колишніх звичок». 

Мімесис – це метод структурної сімейної терапії, де 

терапевт навмисно імітує й зображує стиль взаємодій в 

родині для того, щоб її «згуртувати» і домогтися змін 

усередині сімейної системи. Ця специфічна техніка 

згуртування, яка передбачає певну активність терапевта, 

спрямовану на те, щоб стати частиною сімейної системи і 

створити терапевтичну одиницю. Пристосування 

терапевта до стилю та правил родини призводить до 

формування певних відносин, і сім’я стає більш 

сприйнятливою до втручання з боку фахівця. 

Сімейна гештальттерапія є спробою впливати на 

проблеми індивідів у контексті родини. Відповідно до 

принципів цієї терапії акцент робиться на сьогоденні на 

противагу минулому (тільки реальний час є справжнім). 

Особливе значення надається прийняттю індивідом 

відповідальності за власну поведінку. Таким чином, 

виявляється протидія опору родини та прагненню 

звинувачувати інших. Техніки можуть включати рольове 

програвання і створення скульптур. Терапевт виконує 



 

 

директивну роль. 

Групова подружня терапія, в якій беруть участь 5–7 

подружніх пар. У таких умовах можна розігрувати 

ситуації, роздаючи клієнтам певні ролі. При цьому можна 

не тільки розповісти про ситуацію, а й безпосередньо 

продемонструвати альтернативні моделі поведінки; 

наприклад, один чоловік покаже іншому, як би він себе 

повів у конкретній ситуації. Переглянувши кілька 

можливих варіантів, дружина також може обрати 

альтернативу, яку потім чоловік може кілька разів 

програти. Можна також змінити ролі та спробувати 

виявити приховані мотиви незадовільної поведінки. 

Групова подружня терапія дозволяє краще опанувати 

різні види спілкування, наприклад, навчитися тактовно 

висловлювати не надто приємні речі своєму партнерові. 

Крім того, вона дає можливість правильно оцінити 

результати конструктивної сварки: кожна пара може 

випробувати це на собі й отримати оцінку з боку інших. 

Можна спільно вчитися кооперативних угод, а також 

почути від інших (таких же клієнтів) їх думку з приводу 

вирішення конкретних проблем. 

Найкраще виправдовує себе техніка пантоміми, 

коли один із подружжя грає роль скривдженого, а інший 

без слів намагається з ним помиритися. Потім подружжя 

міняються ролями. Подібні сцени розігруються усіма 

парами наодинці, потім обрані пари повторюють їх у 

групі. Тематика сцен обговорюється в групі, причому 

обговорення стосується насамперед спілкування і способу 

вирішення 



 

 

суперечливих проблем у конкретних подружніх парах, що дозволяє 

порівняти індивідуальні переваги та дієвість окремих тактик. 

Розбір проблем окремих подружніх пар проводиться після розігрування 

сцен і їх обговорення чи відразу після їх завершення. Партнери сідають проти 

інших членів групи таким чином, щоб усі бачили вирази їхніх облич і добре 

чули їхню розмову. Партнери повинні викласти свою проблему і як тільки 

розмова торкнеться певної ситуації, психолог просить їх відразу ж її розіграти. 

Сцена режисується відповідно до вимог психодраматичної методики та 

зауважень інших учасників. Усі члени групи забезпечують зворотний зв’язок, 

повідомляючи провідній парі, які почуття в них викликає їхня поведінка, як 

вони сприймають їх спілкування й бачать їхні проблеми. 

Зовнішнє і внутрішнє кола. Чоловіки утворюють внутрішнє коло, жінки – 

зовнішнє. Чоловіки обговорюють між собою власні сімейні проблеми, немов 

тут не має їхніх дружин. Потім обговорюється те, що, на їхню думку, сказали б 

дружини з приводу їхнього шлюбу. Після цього чоловіки й жінки міняються 

місцями, а процедура обміну думками повторюється. 

Зворотній зв’язок є звичайним методичним прийомом, який 

використовується в терапевтичній практиці. У якості спеціального методичного 

прийому ця методика застосовується в кінці сеансу, коли всі члени групи вже 

добре знають один одного. Усі учасники послідовно оцінюють кожну 

подружню пару, відзначаючи, у чому вони вбачають її переваги та слабкості. 

Ефективна психологічна допомога розглядається як взаємодія та діалог як 

мінімум двох осіб. Тому клієнт є повноправним партнером психолога, а часом, 

більше того, і співавтором психологічної діагностики та корекції сімейних 

взаємин. 
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Тест з дисципліни 

ЗРАЗОК 
 

 

1. Що таке «розвиток»? 
А) Накопичення життєвого досвіду дитини. Б) Якісна зміна психічних процесів дитини. 

В) Виникнення нових психічних явищ у дитини. Г) Вікові особливості дитини. 

 

2. Які умови психічного розвитку дитини? 
А) Наявність людського головного мозку, повноцінне харчування, хороше матеріальне забезпечення. 

Б) Наявність людського головного мозку, спілкування з дорослим, успадкування культурно-

історичного досвіду. 
В) Наявність людського головного мозку, наявність культурно-історичної спадщини, спілкування з 

однолітками. 

Г) Наявність людського головного мозку, заняття з психологом, відвідування дошкільного закладу. 

 
3. Хто є творцем культурно-історичної концепції розвитку вищих психічних функцій у 

вітчизняній психології? 

А) І.П. Павлов. Б) К. Маркс. 
В) Л.С. Виготський. 

Г) Ф. Енгельс. 

  
4. Чому відводиться провідна роль у формуванні психіки людини відповідно до концепції Л.С. 

Виготського? 

А) Навчанню. Б) Вихованню. В) Розвитку. 

Г) Грі. 
 

 

5. У чому полягає позитивний вплив спілкування? 
А) Сприятливо впливає на розвиток психіки дитини, знижує захворюваність. Б) Прискорює хід 

психічного розвитку, долає несприятливість впливу ситуації, виправляє дефекти. 

В) Долає несприятливі впливу ситуації, розвиває допитливість, кругозір і мова. Г) Збагачення 
словникового запасу, обізнаності. 

 

6. Дитина починає усвідомлювати себе як особистість у віці: 

А. 3 років. 
Б. 7 років. 

В. 16 років. 

Г. 18 років. 
 

 

7. Основою перебудови психічних процесів в дошкільному віці є: 

А) мова. 
Б) сприйняття. В) мислення. Г) пам'ять. 

 

8. Провідна діяльність в ранньому віці - це: 
 А) особистісне спілкування. Б)навчальна. 

В)предметно-маніпулятивна. Г)рольова гра. 

 
9. Упертість - це новоутворення (за Л.С.Виготським): 

А) кризи 3 років. Б)кризи 13 років. В) кризи 7 років. Г) кризи 17 років. 

 

10. «Криза трирічних» обумовлена: 
А. Інтенсивним развитком ВНД, цікавістю до оточуючого та неможливістю здійснити бажане. 

Б. Інтенсивним ростом тіла, який випереджує збільшення судин. 

В. Відвідуванням дитячих дошкільних закладів та, як наслідок - зростанням захворюваності серед 
дітей. 



 

 

Г. Дозріванням абстрактного мислення. 

 
 

11. Про єдність розвитку і навчання говорив 

А) А. Бандура. Б) В. Штерн. 
В) С. Рубінштейн. 

Г) З. Фрейд. 

 

 
12. Складовими компонентами психологічної готовності дитини до школи є: 

 А) мотиваційна (особистісна). Б) інтелектуальна. 

В) емоційно-вольова. Г) всі перераховані. 
 

13. Мотиваційна готовність – це … 

А) комплексна характеристика дитини. Б) наявність у дитини бажання вчитися. В) набуті знання, 

уміння і навички. 
Г) сукупність морфо-фізіологічних особливостей. 

 

 
14. Д.Б.Ельконін, розглядаючи проблеми готовності до школи, на перше місце ставив… 

А) сформованість необхідних передумов навчальної діяльності. Б) набуті знання, уміння і навички. 

В) дозріванням абстрактного мислення. Г) вікові особливості дитини. 
 

15. Яка форма спілкування переважає у дітей наприкінці дошкільного періоду? 

А) бесіда. 

Б) особистісна. 
В) позаситуативно-особистісна. Г) жодна з форм. 

 

16. Готовність до школи поділяють на види: 
 А) особистісна, вольова, інтелектуальна. Б) емоційно-вольова, мотиваційна. 

В) мотиваційна, вольова, соціальна. Г) особистісна, вікова, ідивідуальна. 

 
17. Психологічна готовність до школи – це … 

А) певний рівень розвитку довільної поведінки, що дозволяє учневі виконувати вимоги вчителя.  

Б) комплексний показник, що дозволяє прогнозувати успішність чи неуспішність навчання 

першокласника. 
В) певний рівень інтелектуального розвитку, що припускає володіння дитиною простими операціями 

узагальнення. 

Г) здатність переносити рольове значення з одного предмета на інший. 
 

 

18. Які Ви знаєте закономірності психічного розвитку дітей? 

А. Психіка дитини має якісні відмінності від дорослих. 
Б. Дитина має меншу кількість психічних функцій ніж дорослий. 

В. Протягом всього життя на формування психічних функцій жорстко впливають генетичні фактори. 

Г. Психіка дитини розвивається постійно рівномірно. 
 

 

19. Проблеми психологічної готовності до школи не досліджувались 
А) К.С. Виготським. Б) П.Р. Салміною. 

В) Є.Є. Кравцовою. Г)К. Марксом. 

  

20. Яка з готовнестей дошкільника тісно зв'язано зі зміною характеру, його взаємин з дорослими і 
народженням у них на цій основі моральних уявлень і почуттів? 

А) вольова. 

Б) особистісна. В) моральна. 
Г) вікова. 



 

 

21. Педагогічний підхід у готовності дитини до школи передбачає: 

А) розвиток мови. 
Б) розвиток елементарних математичних уявлень. В) навички зв'язного мовлення. 

Г) все перераховане. 

 
 

22. Рівень здібностей дитини щодо читання, письма й лічби – це … 

А) спеціальна готовність до навчання. Б) педагогічна готовність до навчання. В) розумова готовність 

до навчання. 
Г) емоційно-вольова готовність дитини. 

 

 
23. Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів: 

А) фізична готовність. 

Б) психологічна готовність. В) спеціальна готовність. 

Г) все перераховане. 
  

24. Чинники, що не впливають на успішність процесу адаптації до школи : 

А) стан здоров’я. 
Б) стиль спілкування вчителя з учнями. В) психологічні особливості. 

Г) фізична готовність. 

 
 

25. Утворення неадекватних механізмів пристосування дитини до школи у формі порушень 

навчання і поведінки, конфліктних відносин, психогенних захворювань і реакцій – це … 

А) шкільна дезадаптація. Б) шкільна адаптація. 
В) шкільна неуспішність. Г) психологічна адаптація. 

 

26. Поняття «шкільної зрілості» трактоване саме … 
А) І. Шванцарою. Б) Ю.З. Гільбух. В) Л.А. Венгер. 

Г) Л.С. Виготським. 

 
 

27. У дитини до початку навчання у школі бажано сформувати: 

А) адекватну самооцінку 

Б) потребу в спілкуванні з іншими 
В) уміння налагоджувати взаємини з однолітками Г) ) все перераховане.  

  

28. До проблем, що становлять зміст соціально-педагогічної роботи з сім'єю не входить: 
А) систематизація та оновлення найбільш доцільних форм і методів роботи з сім'єю. 

Б) пошук нових шляхів взаємодії сім'ї з "відкритою" школою, із залученням всіх елементів 

мікросередовища. 

В) опора в співробітництві з сім'єю на діяльність соціального педагога з метою посилення ролі сім'ї в 
соціалізації дітей та юнацтва. 

Г) сукупність факторів та обставин, які впливають на формування і розвиток особистості. 

 
29. Розвиток лексичного запасу дітей дошкільного віку характеризується 

А) 1200-1500 слів. 

Б) 2000 слів. 
В) 2500-3500 слів. 

4) 4000-4500 слів. 

 

30. Психологія математичних здібностей дошкільнят не включає в себе 
А) здатність до формалізації математичного матеріалу. 

Б) гнучкість мислення, здатність до перемикання від однієї розумової операції до іншої. 

В) математична пам'ять. 
Г) формування творчих здібностей.
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Сімейна педагогіка» 
 

 

1. Загальні положення 

 
У ході опрацювання змістових кредитів курсу «Психолого-педагогічна 

підготовка дітей до школи» рекомендуємо використовувати такі види робіт: 

 

 конспектування змісту тем кредиту або підготовка розгорнутого 

тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих питань із 

наступним їх самостійним вивченням; 

 самостійне опрацювання тем змістовних кредитів курсу: анотація 

прочитаної наукової літератури з курсу, складання бібліографічного опису, 

виконання тестів, конспектування першоджерел; 

 виконання завдань для самоконтролю. 

2. Загальні вимоги підготовки до практичних занять 

 
Практичні заняття з дисципліни «Психолого-педагогічна підготовка дітей до 

школи» дають можливість студенту самостійно опрацювати зміст матеріалу 

навчальної дисципліни, з яким він частково ознайомлюється у процесі 

лекційних занять. У цьому аспекті практичні та лабораторні заняття є тим 

додатковим комплексом, який розширює та збагачує арсенал знань студентів з 

навчальної дисципліни й активує його навчальну та пізнавальну діяльність. 

 

Якісна підготовка до практичних занять передбачає готовність студентів до 

обговорення пропонованих питань і вільне володіння матеріалом в межах теми 

практичного (лабораторного) заняття. 

 

Підготовку до практичних (лабораторних) занять доцільно починати з 

ознайомлення з питаннями для обговорення та рекомендованої літератури. 



 

 

Для кращого засвоєння матеріалу рекомендується підготовка конспекту або 

розгорнутого тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих 

питань, оскільки таке опрацювання матеріалу полегшує його засвоєння й може 

бути використано в подальшому для підготовки до підсумкового заняття та 

іспиту. При виконанні конспектів необхідно фіксувати джерело, звідки взято 

матеріал (бажано з посиланнями на сторінки). 

 

Використання ксерокопій підручників або іншої рекомендованої літератури 

доцільно лише у процесі попередньої самостійної підготовки, оскільки в такій 

формі навчальний матеріал мінімально структурується, а, отже, гірше 

запам’ятовується й відтворюється студентом. 

 

2. Вимоги підготовки до практичних занять 

 
Практичні заняття передбачають опрацювання та засвоєння отриманої 

теоретичної інформації. Вони сприяють закріпленню знань з певних тем, 

активізації роботи студентів, виявленню їхніх індивідуальних здібностей, 

забезпечують розвиток професійного творчого мислення, пізнавальної 

мотивації і професійного використання знань майбутніх практичних психологів 

у реальних навчальних умовах, а також вільне володіння мовою психологічної 

науки. Практичні заняття складаються з двох взаємопов’язаних ланок – 

самостійного вивчення студентом програмного матеріалу, обговорення на 

заняттях результатів пізнавальної діяльності та поглиблення отриманих 

тематичних знань у процесі виконання практичних вправ. 

 

Основна мета практичних занять – організація роботи студента з навчальною 

та науковою літературою, яка стосується найважливіших складних питань теми 

або таких, які недостатньо висвітлювалися на лекційних заняттях. При 

обговоренні таких питань студенти мають засвоїти навички узагальнення 

опрацьованого матеріалу, його доцільного аргументування, опонування точок 

зору співрозмовника, здійснення наукової дискусії. 



 

 

Алгоритм підготовки до практичних занять 

 
Підготовка студентів до практичних занять передбачає таку послідовність 

роботи: 

 

1. Ознайомлення з проблемними питаннями для обговорення на 

практичному занятті. 

2. Опрацювання опорного конспекту відповідної лекції. 

3. Самостійне ознайомлення з науковою літературою, дослідницькими 

матеріалами, Інтернет-ресурсами з питань відповідної теми практичного 

заняття. 

4. Визначення сутності незнайомих термінів. Для їх опанування варто 

скористатися психологічними словниками або відповідним розділом підручника 

зі списку рекомендованої літератури. 

5. Виконання завдань для самостійної роботи за відповідною темою 

практичного заняття. 

6. Відповідь на питання самоконтролю. 

7. Здійснення самодослідження за визначеною методикою і створення 

рекомендацій за результатами дослідження (для лабораторних занять). 

8. Підсумком роботи студента є вільне орієнтування у питаннях 

практичного заняття та наукових статтях, рекомендованих до опрацювання, 

здатність висловити власну думку та відстояти її у навчальному діалозі під час 

практичного заняття. 

 

3.  Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів 

 
В процесі вивчення дисципліни використовуються такі види контролю. 

 
Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час викладання аудиторних і позааудиторних занять. Форми проведення 

поточного контролю визначаються викладачем. 



 

 

Кредитний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом 

вивчення окремого кредиту за результатами теоретичного і практичного 

матеріалу, передбаченого кредитом. Форми проведення контролю обираються 

викладачем. Контроль за кредитом може бути проведений під час лекцій, 

практичних занять або в позааудиторний час. До контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими кредиту. 

 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

Навчаючись в університеті, вам слід тренуватися давати усну зв’язну 

розгорнуту відповідь на кожне питання плану семінарського (практичного) 

заняття, спочатку – з опорою на конспект, а потім і без нього. Це сприятиме 

розвитку літературного мовлення майбутнього фахівця, допоможе вам краще 

запам’ятати матеріал, відтворити його логіку.  

Використовуйте традиційну побудову промови: вступ (стисле окреслення 

проблеми) – основна частина (виклад провідних тез з аргументами- 

прикладами) – висновки (лаконічне формулювання провідних узагальнюючих 

положень).  

Намагайтеся, щоб ваша зв’язна розповідь була логічною, послідовною, 

чіткою, посутньою (без «води»), а мовлення – граматично й синтаксично 

правильним, виразним. Уникайте штампів, слівпаразитів, просторіччя та 

діалектизмів. Приклади до кожного питання продумуйте наперед: можна 

зробити закладки у збірках першоджерел або виписати невеличкі уривки з 

творів у зошит. Корисно попрохати ваших товаришів або родичів послухати 

вашу відповідь, поставити вам питання, зробити зауваження. Безпосередньо 

перед семінарським (практичним) заняттям перегляньте записи в зошиті, 

повторіть ключові поняття, теоретичні положення. Для повторення також 

можна використати список питань для перевірки знань.  

Під час заняття уважно слухайте вступне слово викладача, відповіді 

товаришів, при цьому можна доповнювати власні записи в зошиті, уточнювати 



 

 

певні поняття, наводити вдалі приклади. Вам слід бути активними, брати участь 

в обговоренні, по можливості доповнювати відповіді товаришів. Активна 

позиція студента, за даними психологів, сприяє кращому усвідомленню й 

запам’ятанню матеріалу. Не бійтеся помилитися – помилки природні в процесі 

навчання. Якщо щось лишилося незрозумілим для вас, обов’язково запитайте 

про це викладача. Наприкінці заняття уважно прослухайте його інструкції і 

поради щодо підготовки до наступного практичного. Окремі теми, питання 

викладач виносить на самостійне опрацювання. Методика його суттєво не 

відрізняється від підготовки до практичного заняття, за тим хіба винятком, що 

ви повинні самостійно контролювати себе, перевіряючи, чи всі аспекти теми ви 

засвоїли. Під час індивідуальних консультацій з викладачем ви маєте 

можливість уточнити певні питання, отримати роз’яснення складних аспектів 

матеріалу. Результати самостійної роботи обов’язково перевіряються 

викладачем під час модульного контролю, підсумкової контрольної роботи. 

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. Вони 

залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів. 

Найбільш поширеними видами на семінарі є: розгорнута бесіда; виступи з 

рефератами, доповідями; диспут у формі діалогу; круглий стіл тощо. Треба 

пам'ятати, що якість семінару перш за все залежить від підготовки студентів до 

нього, тому при підготовці до семінару кожен студент повинен уважно 

ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття; прочитати 

і продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми семінару; вивчити чи 

законспектувати рекомендовану літературу; скористатися при потребі 

консультацією викладача; скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу 

з усіх питань теми заняття. Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське 

заняття. Пропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, 

закріпити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це 

створює значні труднощі при підготовці до підсумкового модульного контролю.  

Деякі питання роботи на семінарі:  

1) переважна більшість семінарських занять проводиться у формі 



 

 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль 

якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи;  

2) семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому 

він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення;  

3) студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семінарського 

заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності;  

4) кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання педагогічних понять і 

термінів. Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного 

запасу, а також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки;  

5) студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 

присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які 

мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях прищеплює 

навички участі у дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати власну 

позицію;  

6) після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. 

При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових 

питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач 

чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення 

втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому;  

7) завершується семінарське заняття заключним словом викладача, в 

якому підсумовується робота групи, аналізується ступінь розкриття теми, 

оцінюються всі форми участі студентів на семінарі (виступ з питання, реферат, 

повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та нараховуються рейтингові 

бали, а також дається завдання на наступне заняття. Обов'язковим компонентом 

семінарського заняття з навчальної дисципліни є підготовка рефератів з 

найбільш актуальних та складних тем курсу. Реферат не є дослівним переказом 

тексту підручника або навчального посібника, а являє собою одну з форм 



 

 

наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену на основі 

знайомства зі станом сучасних наукових досліджень (науковопроблемний 

реферат) або виклад основних положень певних видань чи їх частин 

(оглядовоінформаційний реферат). Реферат має бути виконано самостійно. 

Мета написання реферату полягає у набутті студентом знань з дисципліни, 

вміння та навичок працювати з науковою літературою і нормативними 

документами, самостійно аналізувати та узагальнювати матеріал, робити і 

формулювати власні висновки та пропозиції. За допомогою рефератів студент 

глибше вивчає найбільш складні проблеми навчальної дисципліни, вчиться 

правильно оформлювати роботу та докладати результати своєї праці.  

Підготовка реферату включає в себе наступні етапи: 1) вибір теми; 2) 

підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативноправових актів; 3) 

складання плану реферату; 4) викладення змісту теми; 5) оформлення реферату; 

6) усний виклад реферату. 

 
Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

Практичне заняття №1 

Тема 1. Предмет, мета і завдання сімейної педагогіки. Сім’я як соціальний 

інститут 

ПЛАН  

1. Місце  сімейної педагогіки в системі педагогічних наук.  

2. Зв’язок сімейної педагогіки з іншими  науками.   

3. Розвиток  теорії  сімейного  виховання  на  теренах  України. 

4. Соціальна роль сім’ї. Чинники виховного впливу сім’ї. Функції сім’ї.  

5. Типи сімей. Класифікація сімей за виховними умовами. 

 

Література 

 

     Основна: 3, 8, 12, 13, 14.  

     Додаткова: 16, 2. 

 

 

Практичне заняття №2 

Тема 2. Провідні принципи та напрями сімейного виховання 

ПЛАН  

 

1. Реалізація принципів сімейного виховання. 



 

 

2. Загальні та специфічні принципи у сімейному вихованні. 

3. Характеристика напрямів виховання дитини в сім’ї.   

4. Мета, завдання та  зміст розумового, трудового, морального, національного, 

естетичного, екологічного, правового, фізичного, статевого виховання. 

 

Література 

Основна: 3, 8, 12, 13, 14.  

Додаткова: 16, 2. 

 

 

Практичне заняття №3 

Тема 3. Методи сімейного виховання 

ПЛАН  

1.Характеристика засобів сімейного виховання.  

2. Характеристика    методів сімейного виховання.  

3.Методи сімейного виховання у народній педагогіці.  

4. Погляди П. Юркевича на методи сімейного виховання  

5.Методи заохочення та покарання  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

Описати конкретні ситуації застосування методів бесіди, прикладу, 

створення педагогічної ситуації тощо (у письмовій формі).  

 

Література  

 

   Основна: 3, 5, 7, 8, 9, 13, 24, 25, 27.  

   Додаткова: 19, 20. 

 

 

 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

Практичне заняття №4 

Тема 4. Розвиток теорії родинного виховання в українській педагогіці 

ПЛАН  

1. Відомі українські письменники та поети про виховання в сім’ї.  

2. Погляди К. Ушинського на виховання в сім’ї.  

3. С. Русова про сімейне виховання.  

4. А. Макаренко про проблеми сімейного виховання.  

5. «Батьківська педагогіка» В. Сухомлинського.  

6. Родинна педагогіка М. Стельмаховича.  

 

Завдання для самостійної роботи  

 

1. Підготувати презентації за обраною темою:  



 

 

1) Великий народний любомудр Григорій Сковорода.  

2) Т.Г. Шевченко – борець за народні ідеали.  

3) Левіт народного храму України – Борис Грінченко.  

4) Педагогічна народна велич П. Куліша, О. Духновича, Ю. Федьковича.  

5) Скарбниця української духовності С. Русової.  

2. Підготувати презентацію художньої книги українського письменника, в якій 

розглянуті питання сімейного виховання.  

3. Підготувати твір-есе  на тему «Пошук ідеальної сім’ї: мої уявлення та 

досвід».  

4. Зробити анотацію та виписати 2 цитати до книг: А. Макаренко «Книга для 

батьків»; В.О. Сухомлинський «Батьківська педагогіка» 

 

        Література 

Основна: 9, 11, 12, 15, 22, 26, 31, 33.  

Додаткова: 27, 35. 

 

 

 

 Практичне заняття №5 

Тема 5. Роль батька та матері у вихованні дитини 

ПЛАН 

1.Значення батьківського впливу на розвиток особистості.  

2. Роль матері у вихованні.  

3.Батько як вихователь.  

4. Криза сучасного батьківства.  

5. Функції батька.  

6. Стадії розвитку батьківських почуттів.  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Виписати по 3 вислови про батька та матір як вихователів із робіт 

відомих педагогів  

2. Підібрати прислів’я та приказки про батька та матір.  

3. Підготувати презентації:  

1) Авторитет батьків. Види авторитету (формальний, функціональний, 

особистий).  

2) Принципи побудови ефективної комунікації у дитячо-батьківських 

стосунках (Т. Дрейкус, X. Джайнотт, Т. Гордон). 

3) Причини неадекватного ставлення до дитини.  Види жорстокості до 

дитини.  

4) Організація безпечного середовища для дітей вдома.  

 

        Література 

Основна: 3, 5, 7, 8, 9, 13, 24, 25, 27.  

Додаткова: 19, 20. 



 

 

 

 

 Практичне заняття №6 

Тема 6. Сучасні концепції родинного виховання 

ПЛАН 

1. Концепція «Сім’я і родинне виховання»:  

      1) основні положення  

      2) основні завдання родинно-сімейного виховання  

      3) шляхи реалізації концепції.  

2. Концепція «Щаслива родина»:  

      1) мета, основні принципи сімейного виховання,   

      2) проблеми сімейного виховання на сучасному етапі, шляхи і способи їх 

розв’язання  

      3) науково-методичне забезпечення реалізації концепції,   

очікувані результати  

 

Завдання для самостійної роботи 

      Підготувати презентацію інфографіки «Українська родина» у малюнках чи 

репродукціях відомих художників.  

 

Література 

 

Основна: 3, 5, 7, 8, 9, 13, 24, 25, 28.  

Додаткова: 19, 20 

 

 

 

 

 

Практичне заняття №7 

Тема 7. Стилі сімейного виховання 

ПЛАН 

1. Стилі батьківської поведінки.   

2. Типи хибного авторитету батьків (А. Макаренко).   

3. Ф. Райс про стилі управління у взаєминах батьків і дітей- підлітків.  

4. Стилі батьківсько-дитячих стосунків (Є. Смирнова, М. Бикова).   

5. Типи неправильного виховання.  

6. Характеристика змішаних типів виховання  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Прочитати та зробити анотацію: «Книга для батьків» А. С. Макаренка.  

2. Законспектувати  висловлювання класиків про необхідність виховання 

дітей всіма членами родини.  

3. Створити модель типів батьківського авторитету.  



 

 

4. Взяти інтерв’ю у батьків (із зазначенням типу сім’ї) про їхні стратегії 

виховання дітей у сім’ї.  

 

Тематика рефератів 

 

      1. Характеристика середовища сім’ї.  

      2. Взаємини між батьками та їх вплив на дітей.  

 

Література 

 

Основна: 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17.  

 Додаткова: 19, 28. 

 

 

 
Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 

Практичне заняття №8 

Тема8. Морально-патріотичне та громадянське виховання дитини в сім’ї 

ПЛАН 

1. Інтегративні якості моральної і громадянської культур особистості.  

2. Базові якості морально-патріотичної культури особистості.  

3. Труднощі морально-патріотичного виховання дітей у сім’ї та шляхи їх 

вирішення.  

4. Сутність формування громадянської культури особистості у сім’ї.  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Підготувати реферати:  

 1) В. Сухомлинський про сутність патріотичного виховання   

 2) Погляди А. Макаренко на формування громадянської культури .  

 3) Педагогічні умови формування національної свідомості (М. Стельмахович)  

 2. Розробити критерії оцінки моральної та громадянської культур особистості.  

 

Література 

Основна: 3, 5, 7, 8, 9, 13, 24, 25, 27.  

Додаткова: 19, 20. 

 

 

 

 

 

Практичне заняття №9 

Тема 9. Розумове та трудове виховання в умовах домашнього виховання 

ПЛАН 

1. Розвиток теорії розумового виховання.   



 

 

2. Підходи до розумового виховання дитини в домашніх умовах.   

3. Зміст та засоби розумового виховання.  

4. Зміст та засоби трудового виховання дитини в домашніх умовах.  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Підготувати завдання для розвитку кмітливості та інтелектуальних 

здібностей дитини дошкільного вікую  

2. Запропонувати ігри на розвиток трудових навичок дітей.  

        

 Література 

Основна: 3, 5, 7, 8, 9, 13, 24, 25, 27.  

 Додаткова: 19, 20. 

 

 

 

 

Практичне заняття №10 

Тема 10. Економічне та екологічне виховання в домашніх умовах. 

Естетичне виховання в домашніх умовах 

ПЛАН 

1. Підходи до економічного виховання дитини в домашніх умовах.   

2. Зміст та засоби економічного виховання. 

3. Сутність та засоби екологічного виховання в родині.  

4. Здоров’язбережувальні технології виховання дитини вдома.   

5. Виховання у дітей культури життєдіяльності та шанобливого ставлення до 

природи.  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1.Запропонувати перелік ігор для дитини, які формують економічне мислення.  

2. Розробити зміст бесіди із дитиною 3-х років, яка сприяє розвитку почуття 

любові до природи рідного краю.  

3.Підготувати реферати:  

1) Характеристика здоров’язбережувальних технологій (на вибір)  

2) Методи екологічного виховання дітей дошкільного віку  

 

        Література 

Основна: 3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 24, 25, 27.  

Додаткова: 19, 20. 

 

 

 

 

 



 

 

Практичне заняття №11 

Тема 11. Гендерне виховання дітей у родині 

ПЛАН 

1. Сутність категорії «гендерне виховання».  

2. Поняття про статеві ролі. Статевотипізована поведінка і її наслідки у 

вихованні хлопчиків і дівчаток.   

3. Статева ідентичність. Відмінності у психології хлопчиків і дівчаток. 

Особливості статевої соціалізації хлопчиків і  дівчаток.  

4. Виховання дітей різної статі в сім’ї.  

5. Проблема гендерного виховання на сучасному етапі.  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Підготувати реферати:  

1) Статеві особливості розвитку дітей та їх урахування у сімейному 

вихованні  

2) Особливості виховання дівчинки та хлопчика у сучасних родинах.  

3) Гендерний підхід в історії освіти (Я. Коменський, Й. Песталоці, С. 

Русова).  

4) Традиції виховання хлопчика та дівчинки в українській родині.  

5) Ознаки пубертатного розвитку хлопчиків і дівчат за В. В. Кришталем і 

Н. К. Агішевою.  

2. Опрацювати стратегії мислительних процесів дівчаток і хлопчиків за 

посібником Кочерги О. В. Початок життя – становлення творчості.  (К.:  Кобза. 

2003.  С. 203–213)  та  розробити  рекомендації для батьків по вихованню 

хлопчиків або дівчаток.  

3. Підготувати  консультацію для батьків на тему «Такі різні хлопчики і 

дівчатка».  

 

         Література 

Основна: 3, 2, 6, 7.  

Додаткова: 1, 3. 

 

 

 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

Практичне заняття №12 

Тема 12. Сімейні конфлікти та їх вплив на виховання дітей 

ПЛАН 

1.Специфіка та характерні особливості сімейного конфлікту.  

2. Характеристика кризових періодів розвитку сімейних стосунків.  

3. Шляхи врегулювання сімейних конфліктів та стилі поведінки у 

конфлікті.   

4. Характеристика конфліктів між батьками та дітьми.   

5.Психологічні характеристики підліткових конфліктів  



 

 

6.Основні  напрями  профілактики  конфліктів між батьками та дітьми.  

 

Робота в міні-групах   

      1.Визначити   та   проаналізувати   вікові   особливості   розвитку   

дитини як фактор небезпеки виникнення конфліктів   

      2. Аналіз педагогічних ситуацій. Розробка шляхів попередження   

конфліктів та конструктивного виходу з конфлікту.  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

      1.Підготувати реферати:  

      1) Типологія сімейних конфліктів.   

      2) Конфлікти між батьками – підґрунтя конфліктів з дітьми.  

      3) Роль   неправильного     сімейного     виховання    у   виникненні   

конфліктів батьків і дітей.   

      4) Роль батьків у вирішенні конфліктів між дітьми  

      5) Природні потреби дитини та внутрішні конфлікти особистості.  

      6) Взаємини між дітьми в сім’ї: причини виникнення конфліктів.  

      2. Підібрати   приклади     педагогічних    ситуацій,   які  могли    б  

спричинити конфлікт між дітьми та батьками та розробіть рекомендації  щодо 

його усунення.  

      3. Розробити      методичні      рекомендації      для    проведення  

консультації: «Сімейні конфлікти і шляхи їх подолання». 

4. Проаналізувати загальні проблеми поведінки дітей (агресивність,  

неконтактність,  регрес  у  поведінці,  страхи  та  фобії,  ревнощі  тощо).  

 

Література 

 

Основна: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 15, 34.  

Додаткова: 26, 17. 

 

 

Практичне заняття №13 

Тема 13. Психологічний клімат сім’ї та сумісність подружжя 

ПЛАН 

1. Ознаки психологічного клімату сім’ї.   

2. Характеристика сумісності подружжя: піраміда сумісності за  С. Ковальовим; 

сумісність темпераментів; рівні сумісності.  

3. Класифікація основних сімейних ролей.  

4. Поняття  «психологічне  здоров’я  сім’ї».  Умови  подолання          

несумісності  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

      1. Підготуйте    доповідь    щодо    характеристики     різних   типів  



 

 

темпераменту та їх сумісності.  

      2. Запропонуйте шляхи зміцнення психологічного здоров’я сім’ї.  

 

        Література 

 

Основна: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 15, 34.  

Додаткова: 26, 27. 

 

 

 Практичне заняття №14 

Тема 14. Методики дослідження сім’ї 

ПЛАН 

1.  Проблеми дослідження сім’ї.  

2. Соціологічні,      педагогічні      та    психологічні      методи          

дослідження сім’ї.  

3. Проективні     методики     як  важливий     метод    дослідження           

стосунків у сім’ї.   

4. Методики       дослідження      психологічного       благополуччя  дитини 

у сім’ї.  

5. Програма    вивчення  сім'ї  та   схема   аналізу  особливостей  і           

недоліків сімейного виховання учнів  

 

Завдання для самостійної роботи 

      1.Складіть   діагностичну   методику   виявлення   педагогічного  такту 

батьків у стосунках з дитиною.  

      2. Підберіть    діагностичні      методики     визначення      впливу  

сімейного середовищі на формування рис характеру дитини.  

 

Література 

 

Основна: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 15, 34.  

Додаткова: 26, 27. 

Практичне заняття №15 

Тема 15. Педагогічна культура батьків 

ПЛАН 

1.  Сутність педагогічної культури батьків.  

2. Психолого-педагогічна підготовка батьків до виховання  дитини.  

3. Готовність до усвідомленого батьківства.  

4. Шляхи підвищення педагогічної культури батьків.   

5. Взаємодія батьків та сімейного вихователя.  

6. Програма підвищення педагогічної культури батьків  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

      1. Підготувати презентації :  



 

 

      1) Новітні підходи щодо педагогізації батьків.   

      2) Зміст виховної роботи серед батьків.   

      3) Формування усвідомленого батьківства: « Школа молодих  батьків», 

«Тато-школи».  

      2. Розробити     проект    «Підвищення       педагогічної    культури  батьків»  

      3. Розробити     макет    журналу      для   батьків,    присвячений   

проблемам виховання.  

 

Література 

   Основна: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 15, 34.  

   Додаткова: 16, 27. 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

 

варіант 1 

1. Основні категорії сімейної педагогіки. 

2. Зміст та засоби розумового виховання дитини вдома. 

4. Сімейні конфлікти: види та стилі врегулювання. 

5. Проблеми дослідження сім’ї. Педагогічні  методи дослідження сім’ї. 

 

варіант 2 

1. Принципи сімейного виховання. 

2. Проблеми та завдання морального виховання дитини вдома. 

3. Основні напрямки профілактики конфліктів між батьками та дітьми. 

4. Особливості гендерного виховання дитини в сім’ї. 

варіант 3 

1. Завдання та методи сімейної педагогіки. 

2. Особливості виховання дітей в українській родині. 

3. Виховна роль громади в українському суспільстві. 

4. Створіть образну модель джерел педагогіки сімейного вихован- ня та 

розробіть схему взаємозв’язку сімейної педагогіки та інших наук. 

 

варіант 4 

1. Характеристика типів сучасної сім’ї. 

2. Соціальні функції сім’ї. 

3. Етапи розвитку сім’ї. 

4. Створіть картотеку законодавчих матеріалів про шлюб, сім’ю, права та 

обов’язки батьків щодо виховання дітей в Україні. 

 

варіант 5 

1. Сімейна політика в Україні. 

2. Характеристика механізмів виховання у сім’ї. 

3. Авторитет батьків у вихованні дитини. 

4. Законспектуйте висловлювання класиків про необхідність виховання 

дітей всіма членами родини. 

 

варіант 6 

1. Правові основа та актуальні проблеми сучасної сім’ї. 

2. Виховний потенціал сім’ї. 

3. Народна педагогіка про сімейне виховання. 

4. Створіть модель типів батьківського авторитету. 

 

варіант 6 

1. Основні напрями і складові сімейного виховання дітей. 

2. Принципи сучасного сімейного виховання. 

3. Попередження конфліктів у родині. 



 

 

4. Розробіть поради для батьків, які вирішили взяти на виховання дитину-

сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування. 

  

варіант 7 

1. Сім’я в різних культурах людської цивілізації. 

2. Сутність педагогічної культури сучасної сім’ї. 

3. Умови сучасного сімейного виховання. 

4. Сформулюйте педагогічні правила заохочення та покарання в сім’ї. 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1.  Перші відомості про домашнє виховання в епоху  середнього  

палеоліту.  

2.  Провідні тенденції другого етапу розвитку домашнього  виховання.  

3.  Педагогіка Стародавньої Греції про сімейне виховання.  

4.  Розвиток виховних систем на українських землях.  

5.  Методика індивідуального навчання М. Монтеня.  

6.  Методичні рекомендації навчання Я. Коменського.  

7.  Погляди Дж. Локка на навчання та виховання.  

8.  Дидактична система Ж.-Ж. Руссо.  

9.  Дидактичні правила Іогана Базедова.  

10.Дидактичні досягнення Й.Г. Песталоцці.   

11. Й.Ф. Гербарт  про навчання вдома.  

12. Система індивідуального навчання дитини Ф. Фрьобеля.  

13. Система італійського педагога М. Монтессорі.   

14.Дидактична система видатного німецького вченого  А. Дістервега.  

15. Погляди К. Ушинського на виховання  в сім’ї.  

16. С. Русова про сімейне виховання.  

17. А. Макаренко про проблеми сімейного виховання.  

18. Батьківська педагогіка В. Сухомлинського.  

19. Родинна педагогіка М. Стельмаховича. Народна педагогіка  про 

виховання дитини в сім’ї.  

20. Напрями родинного виховання.   

21. Принципи родинного виховання народної педагогіки  

22. Традиції, ритуали та цінності сімейного виховання в  українській 

родині.    

23. Виховна сутність народних дитячих ігор і забавлянок.  

24. Значення скоромовок та лічилок у вихованні дітей. 

25. Значення народної казки у родинному вихованні дітей.  

26. Загальна характеристика принципів сімейного виховання.  

27. Методи впливу на свідомість дитини.  

28. Значення приклад як методу виховання  дитини.  

29. Методи покарання та заохочення: позитивні та негативні  наслідки.  

30. Самовиховання дитини в сім’ї.  



 

 

31. Стилі батьківської поведінки.  

32. Типи хибного батьківського авторитету.  

33. Ф. Райс про стилі управління у взаєминах батьків і дітей- підлітків.  

34. Стилі батьківсько-дитячих стосунків(Є. Смирнова, М. Бикова).  

35. Типи неправильного виховання дитини в сім’ї.  

36. Роль матері у різні вікові періоди дитини.  

37. Батько як вихователь. 
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1. Презентаційний матеріал з тем: 

- «Сім’я як соціально-психологічний феномен» 

-  «Конфлікти в сім’ї» 

-   «Сім’я як соціальна група і соціальний інститут» тощо. 
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ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Кредит 1. Сімейна педагогіка як галузь педагогічної науки 

 

1. Описати конкретні ситуації застосування методів бесіди, прикладу, 

створення педагогічної ситуації тощо (у письмовій формі).  
 

Кредит 2. Загальні засади сімейної педагогіки 

 

1. Підготувати презентації за обраною темою:  

1) Великий народний любомудр Григорій Сковорода.  

2) Т.Г. Шевченко – борець за народні ідеали.  

3) Левіт народного храму України – Борис Грінченко.  

4) Педагогічна народна велич П. Куліша, О. Духновича, Ю. Федьковича.  

5) Скарбниця української духовності С. Русової.  

2. Підготувати презентацію художньої книги українського письменника, в 

якій розглянуті питання сімейного виховання.  

3. Підготувати твір-есе  на тему «Пошук ідеальної сім’ї: мої уявлення та 

досвід».  

4. Зробити анотацію та виписати 2 цитати до книг: А. Макаренко «Книга 

для батьків»; В.О. Сухомлинський «Батьківська педагогіка» 

5. Виписати по 3 вислови про батька та матір як вихователів із робіт 

відомих педагогів  

6. Підібрати прислів’я та приказки про батька та матір.  

7. Підготувати презентації:  

1) Авторитет батьків. Види авторитету (формальний, функціональний, 

особистий).  

2) Принципи побудови ефективної комунікації у дитячо-батьківських 

стосунках (Т. Дрейкус, X. Джайнотт, Т. Гордон). 

3) Причини неадекватного ставлення до дитини.  Види жорстокості до 

дитини.  

4) Організація безпечного середовища для дітей вдома.  

8. Підготувати презентацію інфографіки «Українська родина» у малюнках 

чи репродукціях відомих художників.  

9. Прочитати та зробити анотацію: «Книга для батьків» А. С. Макаренка.  

10. Законспектувати  висловлювання класиків про необхідність виховання 

дітей всіма членами родини.  

11. Створити модель типів батьківського авторитету.  

12. Взяти інтерв’ю у батьків (із зазначенням типу сім’ї) про їхні стратегії 

виховання дітей у сім’ї.  
 

Кредит 3. Провідні напрями родинного виховання 
 

1. Підготувати реферати:  

 1) В. Сухомлинський про сутність патріотичного виховання   



 

 

 2) Погляди А. Макаренко на формування громадянської культури .  

 3) Педагогічні умови формування національної свідомості (М. 

Стельмахович)  

2. Розробити критерії оцінки моральної та громадянської культур 

особистості.  

3. Підготувати завдання для розвитку кмітливості та інтелектуальних 

здібностей дитини дошкільного вікую  

4. Запропонувати ігри на розвиток трудових навичок дітей.  

5.Запропонувати перелік ігор для дитини, які формують економічне 

мислення.  

6. Розробити зміст бесіди із дитиною 3-х років, яка сприяє розвитку 

почуття любові до природи рідного краю.  

7.Підготувати реферати:  

1) Характеристика здоров’язбережувальних технологій (на вибір)  

2) Методи екологічного виховання дітей дошкільного віку  

8. Підготувати реферати:  

1) Статеві особливості розвитку дітей та їх урахування у сімейному 

вихованні  

2) Особливості виховання дівчинки та хлопчика у сучасних родинах.  

3) Гендерний підхід в історії освіти (Я. Коменський, Й. Песталоці, С. 

Русова).  

4) Традиції виховання хлопчика та дівчинки в українській родині.  

5) Ознаки пубертатного розвитку хлопчиків і дівчат за В. В. Кришталем і 

Н. К. Агішевою.  

9. Опрацювати стратегії мислительних процесів дівчаток і хлопчиків за 

посібником Кочерги О. В. Початок життя – становлення творчості.  (К.:  Кобза. 

2003.  С. 203–213)  та  розробити  рекомендації для батьків по вихованню 

хлопчиків або дівчаток.  

10. Підготувати  консультацію для батьків на тему «Такі різні хлопчики і 

дівчатка».  
 

Кредит 4. Психолого-педагогічні засади сімейного виховання 

1.Підготувати реферати:  

1) Типологія сімейних конфліктів.   

2) Конфлікти між батьками – підґрунтя конфліктів з дітьми.  

3) Роль неправильного сімейного виховання у виникненні 

конфліктів батьків і дітей.  

4) Роль батьків у вирішенні конфліктів між дітьми  

5) Природні потреби дитини та внутрішні конфлікти особистості.  

6) Взаємини між дітьми в сім’ї: причини виникнення конфліктів.  

2. Підібрати приклади педагогічних ситуацій, які могли б спричинити 

конфлікт між дітьми та батьками та розробіть рекомендації  щодо його 

усунення.  

3. Розробити методичні рекомендації для проведення консультації: 

«Сімейні конфлікти і шляхи їх подолання». 



 

 

4. Проаналізувати загальні проблеми поведінки дітей (агресивність,  

неконтактність, регрес у поведінці, страхи та фобії, ревнощі тощо). 

5. Підготуйте доповідь щодо характеристики різних типів темпераменту 

та їх сумісності.  

6. Запропонуйте шляхи зміцнення психологічного здоров’я сім’ї.  

7.Складіть діагностичну методику виявлення педагогічного такту батьків 

у стосунках з дитиною.  

8. Підберіть діагностичні методики визначення впливу сімейного 

середовищі на формування рис характеру дитини.  

9. Підготувати презентації :  

1) Новітні підходи щодо педагогізації батьків.   

2) Зміст виховної роботи серед батьків.   

3) Формування усвідомленого батьківства: « Школа молодих  

батьків», «Тато-школи».  

10. Розробити проект «Підвищення педагогічної культури батьків»  

11. Розробити макет журналу для батьків, присвячений проблемам 

виховання.  
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Мета методичних вказівок допомогти студентам в покращенні та 

індивідуалізації їх самостійної роботи в міжсесійний період з вивчення 

проблем сімейної педагогіки. 

Контрольна робота виконуються за варіантами. Пропонується 5 варіантів 

контрольної роботи, а тому вибір варіанту залежить від № студента за списком 

групи (№ 6 студента – це 1 варіант, 7 – 2 і т.д.). Для виконання контрольної 

роботи студент повинен вивчити основну і додаткову літературу, а також ті 

статті, які рекомендовані з загальних питань (підбір статей в співвідношенні з 

своїм варіантом слід зробити самостійно за журналами «Педагогіка» та 

«Початкове навчання та виховання»). 

В контрольній роботі потрібно показати вміння аналізувати літературу 

критично, підходити різних рекомендацій творчо, здійснити оцінку можливості 

їх використання у сучасній початковій школі. 

Послідовність виконання роботи. 

1. Формулювання запитання. 

2. Відповідь. 

3. Приклади завдань з підручників початкової школи та відповідні записи 

учнів. 

4. Список використаної літератури. 

Контрольна робота виконується у звичайних шкільних зошитах у клітку, 

пишеться рукописно та розбірливо. Бажано уникати граматичних та 

орфографічних помилок, оскільки це є неприпустимим для вчителя. На 

титульній обгортці зошита вказати прізвище і групу студента, який виконав 

дану МКР. 

 

 

 варіант 1 

1. Основні категорії сімейної педагогіки. 

2. Зміст та засоби розумового виховання дитини вдома. 

4. Сімейні конфлікти: види та стилі врегулювання. 

5. Проблеми дослідження сім’ї. Педагогічні  методи дослідження сім’ї. 

 



 

 

варіант 2 

1. Принципи сімейного виховання. 

2. Проблеми та завдання морального виховання дитини вдома. 

3. Основні напрямки профілактики конфліктів між батьками та дітьми. 

4. Особливості гендерного виховання дитини в сім’ї. 

 

варіант 3 

1. Завдання та методи сімейної педагогіки. 

2. Особливості виховання дітей в українській родині. 

3. Виховна роль громади в українському суспільстві. 

4. Створіть образну модель джерел педагогіки сімейного вихован- ня та 

розробіть схему взаємозв’язку сімейної педагогіки та інших наук. 

 

варіант 4 

1. Характеристика типів сучасної сім’ї. 

2. Соціальні функції сім’ї. 

3. Етапи розвитку сім’ї. 

4. Створіть картотеку законодавчих матеріалів про шлюб, сім’ю, права та 

обов’язки батьків щодо виховання дітей в Україні. 

 

варіант 5 

1. Сімейна політика в Україні. 

2. Характеристика механізмів виховання у сім’ї. 

3. Авторитет батьків у вихованні дитини. 

4. Законспектуйте висловлювання класиків про необхідність виховання 

дітей всіма членами родини. 
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