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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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1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 

23 Соціальна робота  

 
 

Варіативна 

 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

 

Індивідуальне науково-

дослідницьке завдання: 

творчий проект («Зміст, 

форми  і методи 

соціальної роботи з 

неблагополучними 

сім’ями») 

Спеціальність: 

Соціальна робота 

Рік підготовки: 

1ск,3,4-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 180 

1,2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

6 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

бакалавра 

30 год.  

Практичні, семінарські 

30 год. 

 

 

Самостійна робота 

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

my/ 

120 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Мова викладання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для денної форми навчання: 60 год. – аудиторні заняття, 120 год. – самостійна робота 

(до 30/70%).  
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2.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 
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. 

Завдання курсу: 

- 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 

      Передумови для вивчення дисципліни: «Соціальна педагогіка», «Технології 

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

соціальної роботи».  

Навчальна дисципліна складається з 6 кредитів. 

   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. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. 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. 

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). 
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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. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 

Тема 1. Соціально-психологічна характеристика сім’ї. 

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

Кредит 2. Характеристика сім’ї як соціально-психологічного феномену 

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

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

Кредит 3.  Шлюбно-сімейні стосунки 

Тема 5. Сімейні ролі і внутрішньосімейна рольова структура. 

Тема 6. Фактори збереження стабільності шлюбно-сімейних стосунків. 

Кредит 4. Психологічні особливості спілкування в родині 

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

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

конфліктних ситуаціях. 

Кредит 5. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини 
Тема 9. Соціально-психологічна характеристика стилів сімейного виховання. 

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

Кредит 6. Психологічна допомога родині 

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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3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

Л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 

Тема 1. Соціально-психологічна характеристика 

сім’ї. 

15 2 2   11 

Тема 2. Функції родини та специфіка їх реалізації 

в сучасних умовах. 
15 4 4   7 

Усього: 30 6 6   18 

Кредит 2. Характеристика сім’ї як соціально-психологічного феномену 

Тема 3. Психологічна характеристика стадій 

життєвого циклу сім’ї. 

15 2 2   11 

Тема 4. Соціо-психологічний аналіз проблем 

родини на сучасному етапі.  
15 2 2   11 

Усього: 30 4 4   22 

Кредит 3.  Шлюбно-сімейні стосунки 

Тема 5. Сімейні ролі і внутрішньосімейна рольова 

структура. 

15 2 4   9 

Тема 6. Фактори збереження стабільності 

шлюбно-сімейних стосунків. 

15 4 2   9 

Усього: 30 6 6   18 

Кредит 4. Психологічні особливості спілкування в родині 

Тема 7. Специфіка спілкування в родині та 

причини порушення сімейної комунікації. 

16 2 2   12 

Тема 8. Сімейний конфлікт: причини виникнення, 

види, моделі поведінки в конфліктних ситуаціях. 

14 2 2   10 

Усього: 30 4 4   22 

Кредит 5. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини 

Тема 9. Соціально-психологічна характеристика 

стилів сімейного виховання. 

15 2 2   11 

Тема 10. Неадекватне батьківське ставлення та 

його вплив на розвиток дитини. 

15 4 4   7 

Усього: 30 6 6   18 

Кредит 6. Психологічна допомога родині 

Тема 11. Основні напрями й форми роботи 

практичного психолога з родиною.                    

15 2 2   11 

Тема 12.  Психологічна діагностика сім’ї та 

родинних стосунків. Загальна схема та методи 

сімейної психодіагностики. 

15 2 2   11 

Усього: 30 4 4   22 

Усього годин:  

 

180 30 30   120 
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4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 

1. Тема 1. Соціально-психологічна характеристика сім’ї. 2 

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

сучасних умовах. 
4 

Кредит 2. Характеристика сім’ї як соціально-психологічного феномену 

3. Тема 3. Психологічна характеристика стадій життєвого 

циклу сім’ї. 

2 

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

сучасному етапі.  
2 

Кредит 3.  Шлюбно-сімейні стосунки 

5. Тема 5. Сімейні ролі і внутрішньосімейна рольова 

структура. 

2 

6. Тема 6. Фактори збереження стабільності шлюбно-сімейних 

стосунків. 

4 

Кредит 4. Психологічні особливості спілкування в родині  

7. Тема 7. Специфіка спілкування в родині та причини 

порушення сімейної комунікації. 

2 

8. Тема 8. Сімейний конфлікт: причини виникнення, види, 

моделі поведінки в конфліктних ситуаціях. 

2 

Кредит 5. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини 

9. Тема 9. Соціально-психологічна характеристика стилів 

сімейного виховання. 

2 

10. Тема 10. Неадекватне батьківське ставлення та його вплив 

на розвиток дитини. 

4 

Кредит 6. Психологічна допомога родині 

11. Тема 11. Основні напрями й форми роботи практичного 

психолога з родиною.                    

2 

12. Тема 12.  Психологічна діагностика сім’ї та родинних 

стосунків. Загальна схема та методи сімейної 

психодіагностики. 

2 

 Разом: 30 

  

5. Теми практичних занять 

                                            Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 

1. Тема 1. Соціально-психологічна характеристика сім’ї. 2 

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

сучасних умовах. 
4 

Кредит 2. Характеристика сім’ї як соціально-психологічного феномену 

3. Тема 3. Психологічна характеристика стадій життєвого 

циклу сім’ї. 

2 
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4. Тема 4. Соціо-психологічний аналіз проблем родини на 

сучасному етапі.  
2 

Кредит 3.  Шлюбно-сімейні стосунки 

5. Тема 5. Сімейні ролі і внутрішньосімейна рольова 

структура. 

4 

6. Тема 6. Фактори збереження стабільності шлюбно-сімейних 

стосунків. 

2 

Кредит 4. Психологічні особливості спілкування в родині  

7. Тема 7. Специфіка спілкування в родині та причини 

порушення сімейної комунікації. 

2 

8. Тема 8. Сімейний конфлікт: причини виникнення, види, 

моделі поведінки в конфліктних ситуаціях. 

2 

Кредит 5. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини 

9. Тема 9. Соціально-психологічна характеристика стилів 

сімейного виховання. 

2 

10. Тема 10. Неадекватне батьківське ставлення та його вплив 

на розвиток дитини. 

4 

Кредит 6. Психологічна допомога родині 

11. Тема 11. Основні напрями й форми роботи практичного 

психолога з родиною.                    

2 

12. Тема 12.  Психологічна діагностика сім’ї та родинних 

стосунків. Загальна схема та методи сімейної 

психодіагностики. 

2 

 Разом: 30 

 

6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен 

1. Тема 1. Соціально-психологічна характеристика сім’ї. 11 

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

сучасних умовах. 
7 

Кредит 2. Характеристика сім’ї як соціально-психологічного феномену 

3. Тема 3. Психологічна характеристика стадій життєвого 

циклу сім’ї. 

11 

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

сучасному етапі.  
11 

Кредит 3.  Шлюбно-сімейні стосунки 

5. Тема 5. Сімейні ролі і внутрішньосімейна рольова 

структура. 

9 

6. Тема 6. Фактори збереження стабільності шлюбно-сімейних 

стосунків. 

9 

Кредит 4. Психологічні особливості спілкування в родині  

7. Тема 7. Специфіка спілкування в родині та причини 

порушення сімейної комунікації. 

12 

8. Тема 8. Сімейний конфлікт: причини виникнення, види, 10 
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моделі поведінки в конфліктних ситуаціях. 

Кредит 5. Роль сім’ї в розвитку особистості дитини 

9. Тема 9. Соціально-психологічна характеристика стилів 

сімейного виховання. 

11 

10. Тема 10. Неадекватне батьківське ставлення та його вплив 

на розвиток дитини. 

7 

Кредит 6. Психологічна допомога родині 

11. Тема 11. Основні напрями й форми роботи практичного 

психолога з родиною.                    

11 

12. Тема 12.  Психологічна діагностика сім’ї та родинних 

стосунків. Загальна схема та методи сімейної 

психодіагностики. 

11 

 Разом: 120 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 

ІІ – підготовка творчого проекту  (для студентів ДФН). 

Підготовка та захист контрольної роботи 

Основне завдання цього виду діяльності – з’ясувати рівень знань, умінь, навичок 

викладацької діяльності, готовності до  забезпечення викладання фахових дисциплін 

соціальної роботи. 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

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 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо  основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, 

повністю відповідає на додаткові запитання. Якість відповідей свідчить про вільне володіння 



 11 

матеріалом лекційних і практичних занять, а також про ознайомлення з додатковим 

матеріалом з навчальної дисципліни. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо  основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, але 

зробив невелику кількість помилок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент розкрив основні питання, але на 

додаткові повністю не відповів. Якість відповідей виявляє вільне володіння лекційним і 

практичним матеріалом. Ознайомлення з додатковими джерелами не систематизовано. 

Студенту виставляється достатньо, якщо  студент володіє тільки загальним 

понятійним апаратом, він в цілому орієнтується в досліджуваному предметі, але при 

розкритті основних питань допускає суттєві помилки. 

Студенту виставляється задовільно, якщо  студент робить принципові помилки у 

відповідях, утрудняється дати обгрунтовані відповіді на всі основні питання викладача, не 

володіє основним понятійним апаратом. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботивиставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

 

10. 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, підготовка доповідей та виступів з доповідями на семінарах, 

участь у ділових іграх, тренінгах, дискусіях; ілюстрація − метод навчання, який передбачає 

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

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Андреева Т.В. Психология современной семьи : монография / Татьяна Владимировна 

Андреева. – СПб. : Речь, 2005. – 436 с Алексеева Л.С. О насилии над детьми в семье // 

Социологические исследования. – 2003. – №4. – С. 24-25.  

2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї / Бондарчук Олена Іванівна : [навчально-методичний 

комплекс]. – К. : Міленіум, 2003. – 24 с. 

3. Дружинин В.Н. Психология семьи / Владимир Николаевич Дружинин. – М. : КСП., 1996. 

– 368 с. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичув

альні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т 3 

 

Т 4 Т5 

 

Т6 

 

Т7 Т 8 Т9 

 

Т10 Т11 Т12 20 600 

/100* 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   
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4. Кісарчук З.Г. Психологічна допомога сім’ї / З.Г. Кісарчук, О.І. Єрмусевич. – Книга 1–3. : 

[навч. посіб.] – К. : Главник, 2006. – 128 с. 

5. 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. 

6. Психологія сімейних взаємин : навч. посіб. / [М.С. Корольчук, П.П. Криворучко, В.І. 

Осьодло та ін.] ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 296 с. 

7. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : [учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений] / под ред. Е.Г. Силяевой : – 2-е изд-е, стереотип. 

– М. : Академия, 2004. – 192 с. 

8. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений / 

Н.Ю. Синягина. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 95 с. 

9. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья / Алла Семеновна Спиваковская. – 

Т.2. – М. : Апрель – Пресс; ЭКСМОПресс, 1999. – 464 с. 

10. Целуйко В.М. Психологические проблемы современной семьи / Валентина Михайловна 

Целуйко. – Екатеринбург : УФактория, 2007. – 496 с. 

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

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

12. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семи / Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкий. – 2-е 

изд., расшир. и доп. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с. 

13. Психология семейных отношений : конспект лекций / сост. С.А. Векилова. – М. : АСТ; 

СПб. : Сова, 2005. – 127 с. 

14. Сатир В. Как строить себя и свою семью / В. Сатир. – М. : Педагогика-Пресс, 1992. – 192 

с. 

15. Торохтий B.C. Психологическое здоровье семьи и пути его изучения / В.С. Торохтий // 

Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 1996. – № 3–4; 

1997. – № 2; 1998. – № 3. 

Допоміжна 

1. Асмолов А.Г. Содействие ребенку – развитие личности / А.Г. Асмолов // Новые ценности 

образования. – 1995. – № 2. – С. 39– 45.  

2. Алешина Ю.Е. Социально-психологические методы исследования супружеских 

отношений : спецпрактикум по социальной психологи / Ю.Е. Алешина. – М.: Изд-во 

МГУ, 1987. – 120 с. 

3. Батька не обирають (Проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні). – К.: 

А.Л.Д., 1997. – 144. 

4. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості : навчальний посібник / О.Ф. 

Бондаренко. – X. : Фолю, 1996. – 237 с. 

5. Волкова А.Н. Методические приемы диагностики супружеских отношений / А.Н. 

Волкова, Г.М. Трапезникова // Вопросы психологии. – 1985. – №5. – С. 110–116. 

6. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? / Юлия Борисовна Гиппенрейтер. – М. : 

ЧеРо, 1997. – 240 с. 

7. Бондаровська А. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству. – К., 

СДМ – Студіо, 1999. – 64 с.  

8. Гозман Л.Я. Процессы межличностного восприятия в семье / Под ред. Г.М. Андреевой, 

А.И. Донцова / Л.Я. Гозман // Межличностное восприятие в группе. – М. : Изд-во МГУ, 

1981. – С. 210–232. 

9. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка / Александр Иванович 

Захаров : [книга для воспитателя детского сада]. – М. : Просвещение, 1986. – 128 с. 

10. Волкова А.Н. Методические приемы супружеских отношений / А.Н. Волкова, Т.М. 

Трапезникова // Вопросы психологи. – 1985. – №5. – С. 110–116. 
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11. Гозман Л.Я. Процессы межличностного восприятия в семье / Под ред. Г.М. Андреевой, 

А.И. Донцова / Л.Я. Гозман // Межличностное восприятие в группе. – М. : Изд-во МГУ, 

1981. – С. 210–232. 

12.   Ковалев С.В. Психология современной семьи / С.В. Ковалев – М. : Просвещение, 1988. – 

208 с. 

13. Левицкий В.М. Психология семейных отношений / В.М. Левицький. – К. : Феникс, 1991. 

– 124 с. 

14. Левкович В.П. Социально-психологический подход к изучению супружеских конфликтов 

/ В.П. Левкович, О.Е. Зуськова // Психологический журнал. – 1985. – Т. 6. – № 3. – С. 

127–137. 

15. Популярная психология для родителей / Под ред. А.А. Бодалева. – М. : Педагогика, 1988. 

– 251 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. http://ref.net.ua/work/det-27242.html  

2. http://www.rada.gov.ua  

3. http://www.rada.gov.ua  

4. http://www.mariamm.ru/ doc_593.htm  

5. http://mayak.rfn.ru/schedules/112/9458.html  
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