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Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р.  

Дисципліна спрямована на вивчення студентами теоретичних основ психології 

неблагополучної сім’ї, формування цілісного підходу до дослідження сучасної родини, на  

розкриття проблем виникнення неблагополучної сім’ї, її специфіки, психологічних 

особливостей функціонування, об’єктивних і суб’єктивних чинників розвитку, ролі сім’ї в  

соціалізації індивіда; опанування методами психодіагностики сім’ї з метою надання їй 

психологічної допомоги та здійснення соціального супроводу та інших аспектів психолого-

педагогічної роботи з родиною. 

Ключові слова: неблагополучна сімя, соціалізація індивіда, соціальний супровід сімї, 

шлюбно-сімейні стосунки.  

 

Аnnotation 

The program was developed in accordance with the standard of higher education in the 

specialty 231 "Social Work" for the first (bachelor's) level of higher education №557 from 

04/24/2019. 

The course is aimed at students studying the theoretical foundations of the psychology of a 

troubled family, the formation of a holistic approach to the study of the modern family, to reveal the 

problems of a troubled family, its specifics, psychological features, objective and subjective factors 

of development, the role of the family. in the socialization of the individual; mastering the methods 

of psychodiagnostics of the family in order to provide psychological assistance and social support 

and other aspects of psychological and pedagogical work with the family. 

Key words: unhappy family, socialization of the individual, social support of the family, 

marital and family relations. 
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ВСТУП 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Психологія неблагополучної 

сім’ї» складена  проф. Рогальською-Яблонською І.П. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності  231 Соціальна робота. 

        Предметом вивчення навчальної дисципліни є: особливості становлення і 

розвитку сім’ї як соціально-психологічного феномена, методи і методики психологічної 

роботи у сфері соціально-правового захисту неблагополучних сімей.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальна педагогіка», «Технології роботи з різними 

групами клієнтів»,  «Практикум з соціальної роботи», «Теорія  і технології соціальної 

роботи».  

1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

1.1.Мета курсу: вивчення студентами теоретичних основ психології неблагополучної 

сім’ї, формування цілісного підходу до дослідження сучасної родини, у розкритті актуальних 

проблем психології неблагополучної сім’ї, її специфіки, психологічних особливостей 

функціонування, об’єктивних і суб’єктивних чинників розвитку, ролі сім’ї в  соціалізації 

індивіда; аспектів психолого-педагогічної роботи з родиною. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- ознайомити майбутніх фахівців з ключовими поняттями психології 

неблагополучної сім’ї;  

- розкрити сутність, причини та наслідки явища неблагополучної сім’ї; 

- ознайомити з досягненнями сучасної психології у сфері надання психологічної 

допомоги родині; 

- озброїти студентів знаннями про соціально-психологічні процеси та явища в 

сім’ї; 

- опанувати методи психодіагностики сім’ї з метою надання їй психологічної 

допомоги та здійснення соціального супроводу та інших аспектів психолого-педагогічної 

роботи з родиною 

     Програмні результати навчання: 

ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання 

професійних завдань. 

ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 

ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки. 

ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та 

громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва 

інтересів клієнтів. 

ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси 

соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих 

обставин. 

       1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,

 усвідомлювати (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ІІ. Фахові: 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, роботи та основних її напрямів (психологічного, 

соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного). 

ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та 

соціального забезпечення. 

ФК 5. Здатність  до  виявлення,  соціального  інспектування  і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах.

  

ФК 9. Здатність оцінювати   соціальні   проблеми,   потреби, особливості та 

ресурси клієнтів. 

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення.  

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи. 

ФК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, 

здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних 

життєвих обставинах.. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Соціально-психологічна характеристика сім’ї. 

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

Тема 3. Психологічна характеристика стадій життєвого циклу сім’ї. 

Тема 4. Соціо-психологічний аналіз проблем родини на сучасному етапі. 

Тема 5. Сімейні ролі і внутрішньосімейна рольова структура. 

Тема 6. Фактори збереження стабільності шлюбно-сімейних стосунків 

Тема 7. Специфіка спілкування в родині та причини порушення сімейної комунікації. 

Тема 8. Сімейний конфлікт: причини виникнення, види, моделі поведінки в 

конфліктних ситуаціях 

Тема 9. Соціально-психологічна характеристика стилів сімейного виховання. 

Тема 10. Неадекватне батьківське ставлення та його вплив на розвиток дитини. 

Тема 11. Основні напрями й форми роботи практичного психолога з родиною.    

Тема 12.  Психологічна діагностика сім’ї та родинних стосунків. Загальна схема та 

методи сімейної психодіагностики. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 
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