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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна Заочна (1,6) Заочна (2,0) 

«Сімейна системна психотерапія »  
курс 1 1 2 

семестр 2 2 3 

обсяг кредитів 4 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 120 

аудиторні 34 2 4 

модульний контроль 2 - - 

семестровий контроль 1 1 1 

самостійна робота 70 116  114 

Форма семестрового контролю залік залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова 

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання курсу «Сімейна психотерапія» є розвиток свідомості та мислення студентів 

відносно процессів, які повязані зі сімейною системною психотерапією. 

Основні завдання дисципліни: 

 допомагати студентам глибоко оволодіти знаннями з основних питань, 

 ознайомити студентів з актуальними проблемам сімейної психотерапії; 

 визначити методи сімейної психотерапії. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

1. Поняття про сімейну психотерапію; 

2. Загальні відомості про проблеми, які виникають у сучасній сім’ї; 

3. Методи сімейної діагностики; 

4. Поняття про сімейний діагноз; 

5. Основи підходу до визначення сім’ї як системи; 

6. Основні етапи консультування сім’ї в руслі системної сімейної психотерапії; 

7. Інші сучасні та традиційні напрямки сімейної психотерапії. 

уміти: 

1. Структурувати процес сімейної психотерапії; 

2. Передбачати ефект від впливу на сімейну систему в терапії; 

3. Володіти адекватними методами впливу на сім’ю; 

4. Обирати метод психотерапевтичного впливу залежно від проблеми та ситуації, в якій опинилася 

родина.  

 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

 
Інтегральна компетентність - Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в процесі 

навчання і професійної діяльності в області психології, 
передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 
1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

2. Здатність проведення наукових та прикладних 

досліджень на професійному рівні. 

3. Здатність професійно аналізувати інформацію, оцінювати 

повноту і можливості її використання. 

4. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 
5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети. 

 

Спеціальні (фахові) 1. Здатність самостійно планувати, організовувати і здійснювати 



компетентності (ФК) психологічне дослідження з елементами наукової новизни і 

практичної значущості. 
2. Здатність розуміти і використовувати інноваційні технології в 

професійній діяльності. 

3. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодиагностическую та 
іншу в залежності від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів і технік. 

4. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання 
основ ділового спілкування, навички роботи команд. 

5. Здатність дотримуватись у професійній діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план дисципліни 

«Соціально-психологічна адаптація» 

 
 

 № п/п Назва теми, розділу  Лекції, семін., 

практ. 

Само- 

стійна 

робота 

Форми 

контр. 

Змістовий модуль І. Психологічні особливості сімейної психотерапії 

Тема 1. Сімейна психотерапія як галузь практичної 

психології 

2  5 У 

Тема 2. Школи сімейної психотерапії 2 2 6 У,  
Тема 3. Перинатальні аспекти психотерапії сім’ї  2 2 5 У, К 

Змістовий модуль ІІ. Методи сімейної психотерапії. 

Тема 4. Психологічні концепції та підходи до вивчення 

проблеми дезадаптації 

2  6 У, Ср 

Тема 5. Техніки сімейної психотерапії 2 2 6 У Пк 
Тема 6. Структура, критерії та показники адаптації 

дезадаптації особистості 

4  6 У 
Тема 7. Психотерапія подружніх стосунків 4 2 6 У 

Тема 8. Психотерапія стосунків батьків і дітей     

 ВСЬОГО   120 34 16 70 залік 

  

Форми контролю:  

усне опитування – У 

контрольні роботи – КР 

перевірка конспектів – ПК 

перевірка знань для самостійної роботи – СР 

тестування – Т 

колоквіум – К 

інші - _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. Психологічні особливості сімейної психотерапії 



 

Тема 1. Сімейна психотерапія як галузь практичної психології. 

Визначення сімейної психотерапії. Традиційні помилки у розумінні сімейної 

психотерапії. Постановка задач сімейної психотерапії. 

Загальна теорія систем та сім’я як система. Системні поняття, які використовуються в 

системній сімейній психотерапії . Сім’я як система, сімейні підсистеми – підсистема 

подружжя, підсистема сиблінгів, підсистема «батько-дитина», «мати-дитина», сімейні 

границі – жорсткі, проникні,  напівпроникні, взаємозв’язок між різновидами границь та їхні 

значення для сімейного функціонування; сімейні міфи та легенди , різновиди та вплив на 

гармонійне чи дисгармонійне функціонування родини. Горизонтальні та вертикальні 

стресори та їхня роль в житті родини. Визначення типу стресору та робота з його подолання. 

Етапи сімейної психотерапії та їхні особливості. Взаємозв’язок між етапами сімейної 

психотерапії. Важливість дотримання послідовності проходження кожного етапу та ознаки 

ефективності як визначення переходу на наступний етап. 

Початок роботи. Особливості етапу. Завдання психотерапевта, межі його активності та 

впливу на сімейну систему на цьому етапі.. Проведення першого інтерв’ю. 

Середній етап сімейної психотерапії. Принципи практичної роботи, які застосовують 

на середньому етапі терапії. 

Завершальний етап терапії. Відокремлення консультанта. Особливості відокремлення. 

Складності відокремлення, тактика подолання складнощів 

Література: [1-5,10-15,23-28,33-37,42,47] 

 

Тема 2. Школи сімейної терапії  

Психоаналітична сімейна психотерапія. Особливості. Головні цілі. головні завдання. 

Методична база. Сприйняття родини як клієнта та особливості ставлення до родини. 

Тривалість психотерапевтичного впливу.  

Школа Пало-Альто. Особливості. Головні цілі. головні завдання. Методична база. 

Сприйняття родини як клієнта та особливості ставлення до родини. Тривалість 

психотерапевтичного впливу.  

Експериєнціальна сімейна терапія. Особливості. Головні цілі. головні завдання. 

Методична база. Сприйняття родини як клієнта та особливості ставлення до родини. 

Тривалість психотерапевтичного впливу.  

Стратегічна сімейна терапія. Особливості. Головні цілі. головні завдання. Методична 

база. Сприйняття родини як клієнта та особливості ставлення до родини. Тривалість 

психотерапевтичного впливу.  

Сімейна системна терапія Боуена. Особливості. Головні цілі. головні завдання. 

Методична база. Сприйняття родини як клієнта та особливості ставлення до родини. 

Тривалість психотерапевтичного впливу.  

Сімейна психотерапія конструктів. Особливості. Головні цілі. головні завдання. 

Методична база. Сприйняття родини як клієнта та особливості ставлення до родини. 

Тривалість психотерапевтичного впливу. Сімейна комунікативна психотерапія. 

Особливості. Головні цілі. головні завдання. Методична база. Сприйняття родини як 

клієнта та особливості ставлення до родини. Тривалість психотерапевтичного впливу.  

Наративна психотерапія. Особливості. Головні цілі. головні завдання. Методична 

база. Сприйняття родини як клієнта та особливості ставлення до родини. Тривалість 

психотерапевтичного впливу.  

Інтегративна модель сімейної психотерапії. Особливості. Головні цілі. головні 

завдання. Методична база. Сприйняття родини як клієнта та особливості ставлення до 

родини. Тривалість психотерапевтичного впливу. 

Сімейна розстановка Берта Хелінгера в системній психотерапії. Особливості. 

Головні цілі. головні завдання. Методична база. Сприйняття родини як клієнта та 

особливості ставлення до родини. Тривалість психотерапевтичного впливу. 

Література: [1,11,14,15,26,27,30,35,39,45]  



 

Тема 3.  Перинатальні аспекти психотерапії сім’ї.  

Зачаття. Особливості цієї фази та вплив на психічну структуру майбутньої людини. 

Планування запліднення, стихійна вагітність, вагітність під впливом різних мотиваторів – 

обопільне бажання мати дитину, поступка бажанню чоловіка, маніпуляція з боку жінки, 

зачаття в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння тощо. Вплив різних мотиваторів 

зачаття на особливості дитини. Важливість підготовчого етапу до зачаття як фізіологічне 

та психічне налаштування на гармонійну дитину.  

Вагітність. Особливості різних етапів вагітності з точки зору формування психічних 

особливостей дитини. Найбільш вразливі етапи. Стратегія поведінки жінки. Вплив 

оточення на вагітну жінку та результат цього впливу, якій відображено в психічних 

особливостях дитини. Сенс народних вірувань щодо поведінки вагітної жінки та 

поводження з нею з точки зору сучасної перинатальної психотерапії  

Пологова травма. Вплив пологової травми на психічні особливості дитини. 

Різновиди психічних та психологічних відхилень, спричинених пологовою травмою. 

Методи максимального запобігання пологовим травмам, яких повинна навчитися 

майбутня мати, що їх зможе застосовувати під час пологів. Психологічно грамотна 

поведінка породіллі.  

Постнатальний період. Формування типу прив’язаності у дитини. Відповідальність 

батьків за формування базової довіри до світу у дитини. 

Література:[3-9,14-16,22-27,30-35,39,42] 

 

Змістовий модуль ІІ. Методи сімейної психотерапії. 

 

Тема 4. Психологічні концепції та підходи до вивчення проблеми дезадаптації  

Методи сімейної діагностики. Важливість проведення діагностики для постановки 

сімейного діагнозу.  

Задачі діагностики в сімейній психотерапії. Вирішення задач психодіагностики, 

виходячи з конкретної проблеми даної родини. Аспекти первинного заказу на які треба 

звертати увагу під час планування психодіагностичних процедур.  

Форми оголошення результатів психодіагностики родини. Етичні та емоційні 

аспекти роботи з родиною в психодіагностиці.  

Методи психодіагностики, які мають коригуючий вплив на сім’ю.  

Головні принципи діагностичної роботи з родиною в сімейній психотерапії. 

Важливість встановлення та підтримання рапорту, ідентифікація сімейного лідера та робота 

з ним, ідентифікація «слабкого ланцюга» та надання емоційної підтримки та інші методи 

створення психодіагностичної атмосфери з метою отримання найбільш об’єктивних 

результатів психодіагностики особливостей родини та інших аспектів її існування.  

Найбільш ефективні методи роботи з родиною в психодіагностиці.  

Головні критерії оцінювання сім’ї за допомогою психодіагностичних процедур.  

Оціночне інтерв’ю – особливості проведення, принципи та критерії..  

Малюнок сім’ї. – різновиди та класична методика. Можливості творчого підходу 

психолога до використання цієї методики. Модифікації, ситуації використання.  

Сімейна соціограма – загальне та специфічне порівняно з класичною 

соціометричною процедурою Я.Морено. Ситуації та особливості використання.  

Сімейна генограма – метод виявлення сімейних міфів та тем. Особливості 

використання. Психокоригуючий вплив процедури побудови генограми для членів родини. 

Опитувакльники сім’ї (шкала сімейного отчення (ШСО), шкала сімейної адаптації та 

згуртованості (FACES-3), «Анализ семейных взаимоотношений (АСВ), PARI тощо). 

 Література: [2-10,17-21, 26-30,35,39,42] 

 

Тема 5. Техніки сімейної терапії.  



Методологічний інструментарій сімейного психотерапевта. Особливості та 

доречність використання тієї чи іншої методики терапевтичного впливу.  

Техніки з використанням фантазії та образів. Особливості проведення. 

Методологічне обладнання. Специфіка проблем, для терапії яких використовується 

техніка. Можливі ускладнення під час проведення методики та шляхи їхнього подолання.  

Соціометричні техніки. Особливості проведення. Методологічне обладнання. 

Специфіка проблем, для терапії яких використовується техніка. Можливі ускладнення під 

час проведення методики та шляхи їхнього подолання.  

Техніки для роботи зі структурою родини. . Особливості проведення. 

Методологічне обладнання. Специфіка проблем, для терапії яких використовується 

техніка. Можливі ускладнення під час проведення методики та шляхи їхнього подолання.  

Поведінські техніки. Особливості проведення. Методологічне обладнання. 

Специфіка проблем, для терапії яких використовується техніка. Можливі ускладнення під 

час проведення методики та шляхи їхнього подолання.  

Парадоксальні техніки. Особливості проведення. Методологічне обладнання. 

Специфіка проблем, для терапії яких використовується техніка. Можливі ускладнення під 

час проведення методики та шляхи їхнього подолання.  

Техніки роботи з сімейними правилами. Особливості проведення. Методологічне 

обладнання. Специфіка проблем, для терапії яких використовується техніка. Можливі 

ускладнення під час проведення методики та шляхи їхнього подолання.  

Техніки роботи з сімейною історією.  

Особливості проведення. Методологічне обладнання. Специфіка проблем, для 

терапії яких використовується техніка. Можливі ускладнення під час проведення 

методики та шляхи їхнього подолання.  

Психодраматичні техніки.  

Особливості проведення. Методологічне обладнання. Специфіка проблем, для 

терапії яких використовується техніка. Можливі ускладнення під час проведення 

методики та шляхи їхнього подолання.  

Арт-терапевтичні техніки ( серійні малюнки, казкотерапія).  

Особливості проведення. Методологічне обладнання. Специфіка проблем, для 

терапії яких використовується техніка. Можливі ускладнення під час проведення 

методики та шляхи їхнього подолання. 

Література:[2,5,10,12,14,17,26,30,33,37,47] 

 

Тема 6. Структура, критерії та показники адаптації-дезадаптації особистості 

Психотерапія підготовки до шлюбу. Психотерапія пошуку шлюбного партнера. 

Особливості сприйняття ідеального образу шлюбного партнера та ставлення до реальних 

претендентів. Встановлення балансу та реального уявлення щодо власних вимог до 

майбутнього шлюбного партнера.  

Психотерапія закоханих. Методи «зняття рожевих окулярів» з метою подолання 

ідеалізації образа коханої людини. Встановлення об’єктивного сприйняття партнера, 

прищеплення вміння аналізувати переваги та вади партнера. Психотерапія безумовного 

прийняття партнера.  

Дошлюбна психотерапія з питань шлюбної сумісності. Важливість 

психодіагностичних процедур на етапі дошлюбної терапії. Психодіагностика формально-

динамічної (темперамент, характер тощо) та змістовної ( цілі, сенси, мотиви тощо) сфер 

партнерів. Особливості роботи сімейного психотерапевта з результатами 

психодіагностики у цьому випадку. Важливість інформування партнерів про особливості 

кожного та навчання безумовному прийняттю партнера як шляху попередження 

несумісності.  

Групове дошлюбне консультування та психотерапія (тренінгова робота). Важливість 

застосування групової (тренінгової) роботи в дошлюбному консультуванні. Значущість 



моделювання та програвання в учбовій обстановці ситуацій подружнього життя для 

запобіганню сімейних конфліктів 

Література: [2,5,10,12,14,17,26,30,33,37,47] 

 

Тема 7. Психотерапія подружних стосунків.  
Психотерапія у випадку ревнощів та подружніх зрад. Різновиди ревнощів. 

Особливості виникнення того чи іншого різновиду ревнощів у членів подружжя. Особисті 

особливості, які є підґрунтям для виникнення та формування ревнощів. Подружня зрада 

як соціально-психологічний феномен. Вплив різних факторів на схильність до подружніх 

зрад (генетикобіологічних, особистісних, соціальних). Мотиви подружніх зрад. Вплив 

контексту на схильність до подру3жньої зради.  

Консультування в ситуації розлучення. Розлучення як втрата. Особливості 

особистісних переживань під час розлучення. Стратегія роботи з подружжям або з одним з 

членів подружжя в ситуації розлучення.  

Психотерапія після розлучення. Особливості переживань після розлучення. 

Стратегія роботи психолога з людиною, яка переживає розлучення. Головні аспекти, на 

які необхідно звертати особливу увагу під час роботи.  

Терапія, сфокусована на вирішенні проблеми. Особливості терапії, сфокусованої на 

вирішенні проблеми.  

Трансактний аналіз в терапії подружжя. Трансактний аналіз як дієвий метод 

прояснення проблем в побудові комунікацій між подружжям та в умовах застосування 

одним з подружжя «ігор».  

Групова терапія подружніх пар(тренінг подружніх стосунків). Важливість 

проведення групової терапії з подружніми парами, які мають схожі проблеми. Дієвість 

тренінгової роботи з подружніми парами. Критерії ефективності. 

Література: [1,2,5,7,11,14,15,19,21,22,24,29,31,36,47] 

 

Тема 8. Психотерапія стосунків батьків та дітей.  

Індивідуальна терапія батьків. Інформаційно-просвітницька робота психолога у 

випадку терапії батьків як причини конфліктної ситуації з дітьми. Особистість дитини як 

сімейна цінність. Індивідуальний підхід до виховання сиблінгів. Встановлення відкритої 

комунікації в родині.  

Індивідуальна терапія дітей. Психодіагностика як підґрунтя вірного розуміння 

особливостей дитини та її поведінки. Навчання дитини продуктивному використанню 

власних особливостей. Навчання побудові продуктивних комунікацій в родині.  

Групова терапія батьків та дітей ( тренінг «Моя родина сьогодні та в 

майбутньому», тренінг взаємодії). Особливості та важливі результати проведення спільної 

групової роботи з батьками та дітьми. Різновиди групової роботи в цьому випадку. 

Різновиди груп, які можна використовувати для досягнення найбільшої ефективності у 

вирішенні специфічних завдань. Позитивні аспекти такої роботи. «Підводні камені» 

групової роботи батьків та дітей.  

Консультування батьків з приводу проблем у стосунках з дорослими дітьми. 

Особливості консультування батьків з приводу проблем з дорослими дітьми. 

Майстерність психолога у виведенні запиту на рівень робочого. Можливі варіанти 

робочого запиту з цієї проблеми. Робота з істиною причиною як з наслідком виховання 

дітей в родині та особливостями самої родини.  

Література: [1,2,10,14-16,27,45] 

 

6. Плани семінарських (практичних) занять. 



Семінар 1. Сімейна психотерапія як галузь практичної психології. 

1. Визначення сімейної психотерапії.  

2. Загальна теорія систем та сім’я як система.  

3. Етапи сімейної психотерапії та їхні особливості.   

Література: [1-5,10-15,23-28,33-37,42,47] 

 

Семінар 2. Школи сімейної терапії  

1. Психоаналітична сімейна психотерапія.  

2. Стратегічна сімейна терапія.  

3. Сімейна психотерапія конструктів.  

4. Наративна психотерапія. 

5. Інтегративна модель сімейної психотерапії. 

Література: [1,11,14,15,26,27,30,35,39,45]  

 

Семінар 3. Перинатальні аспекти психотерапії сім’ї.  

1. Зачаття. Особливості цієї фази та вплив на психічну структуру майбутньої людини.  

2. Вагітність. Особливості різних етапів вагітності з точки зору формування психічних 

особливостей дитини.  

3. Пологова травма. Вплив пологової травми на психічні особливості дитини.  

4. Постнатальний період. Формування типу прив’язаності у дитини. Відповідальність 

батьків за формування базової довіри до світу у дитини. 

Література: [3-9,14-16,22-27,30-35,39,42] 

 

Семінар 4. Психологічні концепції та підходи до вивчення проблеми дезадаптації  

1. Дезадаптація особистості у психодинамічних теоріях (К. Абрахам, , М. Кляйн, З. Фрейд). 

2. Теорія об'єктних відносин (Д. Віннікот),  

3. Теорії неофрейдистів (А. Адлера, К. Юнга) та его-психологів (Е. Еріксон, К. Хорні) 

4. Теорія прихильності прив’язаності (Д. Боулбі).  

5. Типові особистісні розлади внаслідок порушень прив'язаності.  

6. Теорія сепарації-індивідуації (Маргарет Малер).  

Література: [2-10,17-21, 26-30,35,39,42] 

 

Література: [2,5,10,12,14,17,26,30,33,37,47] 

 

Семінар 5 . Методи сімейної діагностики 

1. Методи сімейної діагностики. Важливість проведення діагностики для постановки 

сімейного діагнозу.  

2. Задачі діагностики в сімейній психотерапії. 

3. Форми оголошення результатів психодіагностики родини. Етичні та емоційні аспекти 

роботи з родиною в психодіагностиці.  

4. Методи психодіагностики, які мають коригуючий вплив на сім’ю.  

5. Головні принципи діагностичної роботи з родиною в сімейній психотерапії.  

6. Сімейна соціограма – загальне та специфічне порівняно з класичною соціометричною 

процедурою Я.Морено.  

7. Ситуації та особливості використання.  

Література: [2,5,10,12,14,17,26,30,33,37,47] 

 

Семінар 6. Техніки сімейної терапії.  
1. Методологічний інструментарій сімейного психотерапевта.  

2. Особливості та доречність використання тієї чи іншої методики терапевтичного 

впливу.  

3. Соціометричні техніки. Особливості проведення. Методологічне обладнання.  



4. Поведінські техніки. Особливості проведення. Методологічне обладнання.  

5. Специфіка проблем, для терапії яких використовується техніка.  

6. Техніки роботи з сімейними правилами. Особливості проведення. Методологічне 

обладнання.. 

Література: [1,2,5,7,11,14,15,19,21,22,24,29,31,36,47] 

 

Семінар 7. Психотерапія підготовки до шлюбу.  
1. Психотерапія закоханих. Методи «зняття рожевих окулярів» з метою подолання 

ідеалізації образа коханої людини.  

2. Психотерапія безумовного прийняття партнера.  

3. Групове дошлюбне консультування та психотерапія (тренінгова робота).  

Література:5,7,10,17,20,23,27,31,34,35 

 

Семінар 8. Психотерапія подружних стосунків.  

1. Психотерапія у випадку ревнощів та подружніх зрад.  

2. Подружня зрада як соціально-психологічний феномен.  

3. Розлучення як втрата.  

4. Психотерапія після розлучення.  . 

Література:1,2,5,7,11,14,15,19,21,22,24,29,31,36,47,52 

 

Семінар 9. Психотерапія стосунків батьків та дітей.  
1. Індивідуальна терапія батьків.  

2. Особистість дитини як сімейна цінність.  

3. Групова терапія батьків та дітей  

4. Консультування батьків з приводу проблем у стосунках з дорослими дітьми.   

Література:1,2,10,14-16,27,45 

 

8. Контроль навчальних досягнень 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 8 8 12 12 

Відвідування семінарських занять 1 10 10 14 14 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 10 100 14 140 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - 14 140 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 10 50 16 80 

Виконання модульної роботи 2 2 2 2 2 

Виконання ІНДЗ 30 - 30 - 30 

Разом 59 40 200 62 418 



Максимальна кількість балів:                            618 

618:100=6,18. Студент набрав Х 

балів; Розрахунок: Х:6,18 = загальна 

кількість балів. 

  32  68 

 
 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

Самостійна робота 1. (25 годин): 

Завдання: 

1. Складіть список проблем сучасної сім’ї. 

2. Зобразіть схематично (у вигляді блоків) підсистему сиблінгів, підсистему, батьків, 

підсистему подружжя і складіть перелік механізмів функціонування кожної 

підсистеми. 

3. Проведіть методику “Малюнок сім’ї ”. Обґрунтуйте показники 

4. Проведіть процедуру діагностики психологічних проблем у сімейній системі. 

5. Складіть список нормативних і ненормативних сімейних криз: 

а) На мікрорівні; 

б) На мезорівні; 

в) На макрорівні. 

Визначте причини виникнення сімейних конфліктів. 

а) Намалюйте генограму для своєї сім’ї  у межах трьох поколінь, позначивши:  

б) Членів сім’ї у яких був суїцид;  

в) Членів сім’ї у яких був інший симптом; 

г) Абортовані, ненароджені діти; 

д) Систему зв’язків між членами розширеної сім’ї; 

е) Сімейні  коаліції. 

6. Укажіть, які гендерні стереотипи найчастіше виступають причинами конфліктів у 

подружній парі?  

Відповідь представте порівняльною таблицею. 

7. Охарактеризуйте підходи до вивчення сімейних міфів. Наведіть конкретні приклади 

сімейного міфу та запропонуйте техніки роботи з міфом. 

8. Підготуйте есе на тему «Вплив соціальних установок на взаємодію у молодій 

подружній парі»?  

9. Охарактеризуйте концепцію сімейної системної психотерапії Боуена..  

 

Самостійна робота 2. (25 годин): 

Завдання: 

1. Складіть таблицю основних понять у концепції сімейної психотерапії В. Сатир та 

відповідні поняттям прийоми роботи із сім’єю.  

2. На основі праці А. Шутценбергер «Синдром предків» складіть структуру роботи з 

сімейною історією . 

3. Складіть рекомендації батькам щодо виховання дітей у сім’ї.  

4. Опишіть які навички міжособистісних відносин та соціальної адаптації допоможуть 

сімейній системі бути якнайдовше у стані рівноваги.  

5. З позицій різних напрямків психотерапії охарактеризуйте поняття «Сімейний 

симптом» та запропонуйте способи роботи з індуковани клієнтом у сімейній системі? 

6. Проведіть психологічне дослідження співзалежних та протизалежних моделей 

поведінки у своїй сімейній системі та запропонуйте відповідні техніки роботи для кожної 

моделі.  

 

 



Самостійна робота 3. (20 годин): 

Завдання: 

1. На основі типів конфліктних особистостей у сімейній системі схарактеризуйте 

способи роботи із кожним із типів.  

2. Охарактеризуйте функції сучасної сім’ї.  

3. Складіть таблицю компонентів психологічної готовності молоді до вступу у 

шлюб. 

4.  Написати казку використавши 7 героїв (Цар, Цариця, Оленка, Іванко, Добра 

Фея, Зла Чаклунка, Мудрий Старець). Казка може бути використана для безлічі 

терапевтичних цілей, які загалом можна розділити на три групи:  

 - психодіагностичні,  

 - психокорекційні,  

 - прогностичні.  

5.  На основі тексту казки виділити прояви  наступних моделей сім’ї: 

а) Модель «Ідеалізація партнера» виявляється у досліджуваних, які неадекватно 

оцінюють партнерів і перебільшують їх можливості та позитивні якості. 

б) «Моделювання стилів партнерської взаємодії батьківської сім’ї» виявилось у 

тенденціях проектувати стосунки, ролі, традиції, установки у власну сім’ю. 

в) «Моделювання стилів виховання у батьківській сім’ї» – у намагання досліджуваних 

використовувати батьківські методи виховання своїх дітей або при негативному 

досвіді – протилежних методів. 

г) Модель «Раціональний розрахунок при виборі шлюбного партнера» – надання 

переваги певним рисам особистості партнера, що збільшувало впевненість у ньому 

як сім’янинові. 

д) «Позитивна мотивація на сімейне життя» характеризувалась бажанням мати гарного 

партнера, хорошу сім’ю, родину, дім. 

е) «Гармонійні взаємини з партнером» засвідчили зрілість досліджуваних, 

відповідальність та ефективність взаємодії. 

ж) Модель «Відповідальність за долю шлюбу» виявлялася в активній діяльності щодо 

виконання основних функцій і ролей у розв’язанні проблем. 

з) Модель «Конструктивне розв’язання конфліктних ситуацій» засвідчила намагання 

досліджуваних знаходити конструктивні шляхи розв’язання конфліктів. 

и) Модель «Егалітарної сім’ї» означає рівноправне ставлення до шлюбного партнера, 

розподілу ролей і лідерство між подружжям, повага до інтересів іншого. 

к) «Готовність до шлюбу» – позитивна мотивація та адекватні установки 

досліджуваних на сімейне життя, задоволеність партнером, відповідальністю за 

майбутнє сім’ї. 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 

 

8.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Екзамен 

 



8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 
 

1. Поняття сімейної системи.  

2.Функції сім’ї.  

3. Сімейні правила 

4. Сімейний сценарій.  

5. Системний аналіз психологічних проблем.  

6.  Готовність молоді до вступу у шлюб.  

7. Мотивація вибору шлюбного партнера.  

8. Діагностика сім’ї.  

9. Вітакер і його концепції допомоги сім’ї.  

10. Сімейні конфлікти.  

11. Батьківсько-дитячі стосунки.  

12. Подружні стосунки.  

13. Сім’я з особливими дітьми.  

14. Сім’я у сучасному суспільстві .  

15. Сім’я в умовах пандемії коронавірусу. 

16. Диференційний аналіз проблем психопатології особистості у сім’ї.  

17. Сімейні кризи.  

18. Комунікація у сім’ї.  

19. Психологічні межі у сім’ї.  

20. Ролі у сім’ї.  

21. Соціально-психологічний клімат у сім’ї.  

22. Потенціал сучасних напрямків психотерапії у вирішенні сімейних конфліктів.  

23. Девіантна поведінка особистості сім’ї.  

24. Співзалежність у сім’ї.  

25. Вплив сімейного фактора на індивідуальні відмінності.  

26. Вплив культурних установок на сучасну сім’ю.  

27. Етапи розвитку сім’ї.  

28. Розвиток сексуальної сфери особистості у сім’ї.  

29. Дослідження проблем стилю спілкування у сім’ї.  

30. Системний підхід у роботі з сім’єю. 

 

 

1.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю 



1. Визначення сімейної психотерапії.  

2. Традиційні помилки в розумінні сімейної психотерапії. 

3. Постановка завдань сімейної психотерапії. 

4. Загальна теорія систем і сім'я як система.  

5. Системні поняття, використовувані в системної сімейної психотерапії 

6. Горизонтальні і вертикальні стресори і їх роль в житті сім'ї. 

7. Визначення типу стресора і робота з його подолання. 

8. Етапи сімейної психотерапії та їх особливості.  

9. Взаємозв'язок між етапами сімейної психотерапії. 

10. Важливість дотримання послідовності проходження кожного етапу і ознаки 

ефективності як визначення переходу на наступний етап. 

11. Завдання психотерапевта, межі його активності і впливу на сімейну систему на 

цьому етапі .. 

12. Проведення першого інтерв'ю. 

13. Середній етап сімейної психотерапії.  

14. Завершальний етап терапії.  

15. Психоаналітична сімейна психотерапія. Особливості. 

16. Сприйняття сім'ї як клієнта і особливості ставлення до сім'ї.  

17. Школа Пало-Альто. Особливості. Головні цілі. головні завдання. Методична база. 

18. Стратегічна сімейна терапія. Особливості. Головні цілі. головні завдання. 

Методична база. 

19. Сімейна системна терапія Боуена. Особливості. Головні цілі. головні завдання. 

Методична база. 

20. Тривалість психотерапевтичного впливу.  

21. Сімейна психотерапія конструктів. Особливості. Головні цілі, завдання. Методична 

база. 

 



22. Тривалість психотерапевтичного впливу.  

23. Сімейна комунікативна психотерапія. Особливості. Головні цілі. головні завдання. 

Методична база. 

24. Наративна психотерапія. Особливості. Головні цілі. головні завдання. Методична 

база. 

25. Інтегративна модель сімейної психотерапії. Особливості. Головні цілі, завдання. 

26. Сімейна розстановка Берта Хелингера в системній психотерапії. Особливості. 

Головні цілі. головні завдання. Методична база. 

27. Зачаття. Особливості цієї фази і вплив на психічну структуру майбутнього людини. 

28. Планування запліднення, стихійна вагітність, вагітність під впливом різних 

мотиваторів. 

29. Вплив різних мотиваторів зачаття особливості дитини.  

30. Важливість підготовчого етапу до зачаття як фізіологічний та психічний 

налаштування на гармонійну дитини.  

31. Вагітність. Особливості різних етапів вагітності з точки зору формування 

психічних особливостей дитини. 

32. Вплив оточення на вагітну жінку і результат цього впливу, якій відображено в 

психічних особливостях дитини.  

33. Сенс народних вірувань щодо поведінки вагітної жінки та поводження з нею з 

точки зору сучасної перинатальної психотерапії 

34. Родова травма. Вплив родової травми на психічні особливості дитини. 

35. Різновиди психічних і психологічних відхилень, викликаних родовою травмою.  

36. Методи максимального запобігання пологовим травми, яких повинна навчитися 

майбутня мати, їх зможе застосовувати під час пологів.  

37. Постнатальний період. Формування типу прив'язаності у дитини. 

38. Відповідальність батьків за формування базової довіри до світу у дитини. 

39. Методи сімейної діагностики.  

40. Важливість проведення діагностики для постановки сімейного діагнозу.  

41. Завдання діагностики в сімейної психотерапії.  

42. Вирішення завдань психодіагностики, виходячи з конкретної проблеми даної сім'ї.  

43. Аспекти первинного замовлення на які треба звертати увагу при плануванні 

психодіагностичних процедур.  

44. Форми оголошення результатів психодіагностики сім'ї.  

45. Етичні та емоційні аспекти роботи з сім'єю у психодіагностиці.  

46. Методи психодіагностики, які мають коригуючий вплив на сім'ю.  

47. Головні принципи діагностичної роботи з сім'єю до сімейної психотерапії.  

48. Найбільш ефективні методи роботи з сім'єю у психодіагностиці.  

49. Головні критерії оцінки сім'ї з допомогою психодіагностичних процедур.  

50. Оціночне інтерв'ю - особливості проведення, принципи і критерії ..  

51. Малюнок сім'ї. - різновиди та класична методика. 

52. Можливості творчого підходу психолога до використання цієї методики.  

53. Модифікації, ситуації використання.  

54. Сімейна соціограма - загальне і специфічне в порівнянні з класичною 

соціометричної процедури Я. Морено.  

55. Техніки з використанням фантазії і образів.  

56. Социометрические техніки.  

57. Техніки для роботи зі структурою сім'ї.  

58. Поведінкові техніки.  

59. Парадоксальні техніки.  

60. Техніки роботи з сімейними правилами.  

61. Техніки роботи з сімейною історією.  

62. Психодраматичні техніки.  

63. Арт-терапевтичні техніки  



64. Психотерапія підготовки до шлюбу.  

65. Психотерапія пошуку шлюбного партнера.  

66. Психотерапія закоханих. Методи «зняття рожевих окулярів» з метою подолання 

ідеалізації образу коханої людини. 

67. Психотерапія безумовного прийняття партнера.  

68. Дошлюбна психотерапія з питань шлюбної сумісності.  

69. Важливість психодіагностичних процедур на етапі дошлюбної терапії. 

70. Важливість інформування партнерів про особливості кожного і навчання 

безумовному прийняттю партнера як шляхи попередження несумісності.  

71. Групове дошлюбне консультування і психотерапія (тренінгова робота).  

72. Важливість застосування групової (тренінгової) роботи в дошлюбній 

консультуванні.  

73. Значимість моделювання і відтворення у навчальній обстановці ситуацій 

подружнього життя для запобігання сімейних конфліктів 

74. Психотерапія у разі ревнощів і подружніх зрад.  

75. Різновиди ревнощів. Особливості виникнення того або іншого виду ревнощів у 

чоловіків. 

76. Особисті особливості, які є основою для виникнення й формування ревнощів.  

77. Подружня зрада як соціально-психологічний феномен.  

78. Вплив різних факторів на схильність до подружніх зрад (генетикобиологичних, 

особистісних, соціальних).  

79. Мотиви подружніх зрад.  

80. Вплив контексту на схильність до подружньої зради.  

81. Консультування в ситуації розлучення.  

82. Розлучення як втрата.  

83. Особливості особистісних переживань під час розлучення.  

84. Стратегія роботи з подружжям або одним з подружжя в ситуації розлучення. 

Психотерапія після розлучення. 

85. Особливості переживання після розлучення.  

86. Стратегія роботи психолога з людиною, яка переживає розлучення.  

87. Трансактный аналіз в терапії подружжя.  

88. Групова терапія подружніх пар (тренінг подружніх відносин). 

89. Індивідуальна терапія батьків.  

90. Індивідуальний підхід до виховання сиблингив.  

91. Консультування батьків з приводу проблем у відносинах з дорослими дітьми.  

 

 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

9. Рекомендовані джерела 

Основна 

1. Аккерман Н. Теория семейной динамики // Семейная психотерапия. СПб.: Питер, 

2010.  



2. Алешина Ю. Индивидуальное и семейное консультирование. М.: Класс, 2010.  

3. Ахола Т., Фурман Б. Краткосрочная позитивная психотерапия (Терапия, 

фокусированная на решении). СПб.: Речь, 2010.  

4. Бейкер К. Г. Теория семейных систем М. Боуэна // Вопросы психологии. 1991, № 6.  

5. Бендлер Р., Гриндер Д., Сатир В. Семейная терапия и НЛП. М. СПб.: Институт 

общегуманитарных исследований, 2010.  

6. Берн Э. Групповая психотерапия. М.: Академический проект, 2010.  

7. Бернс Р. С, Кауфман С. X. Кинетический рисунок семьи. М.: Смысл, 2010.  

8. Браун Дж., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб.: Питер, 

2011.  

9. Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия. СПб.: Питер, 2011.  

10. Бъюдженталъ Дж. Искусство психотерапевта. СПб.: Питер, 2011.  

11. Вагин И. Психология зла. Практика решения конфликтов. СПб.: Питер, 2011.  

12. Варга А. Я. Системная семейная психотерапия. СПб.: Речь, 2011.  

13. Вебер Г. Кризисы любви. Системная психотерапия Берта Хеллингера. М.: Изд. 

Института психотерапии, 2011.  

14. Гарднер Р. Психотерапия детских проблем. СПб.: Речь, 2002.  

15. Грюнвалъд Б. Б., Макаби Г. В. Консультирование семьи. Практическое 

руководство. М.: Когито-Центр, 2014.  

16. Лазарус А. Мульти-модальная психотерапия // Д. К. Зейг, В. М. Мьюнион (ред.). 

Психотерапия — что это? М.: Класс, 2010.  

17. Лофас Ж., Сова Б. Повторный брак, дети и родители /Пер. с англ. СПб.: Питер, 

2010..  

18. Ferguson Ch. Does Movie or Video Game Violence Predict Societal Violence? It 

Depends on What You Look at and When / Ch. Ferguson // Journal 193 of 

Communication. – February 2015. – 65 (1) – pp. 193–212. doi:10.1111/jcom.12142 

19. Conway M. A. Sensory-perceptual episodic memory and its contest : autobiographical 

memory / M. A. Conway // Philosophical transaction of the Royal Society of London. – 

2001. – Vol. 356 (1413). – P. 1375–1384. 

20. McAdams Dan P. The Psychology of Life Stories / Dan P. McAdams // Review of 

General Psychology – 2001. – Vol. 5. – № 2. – p. 100–122. 

21. André Marquis. The Integral Intake: A Guide to Comprehensive Idiographic Assessment in Integral 

Psychotherapy. – 2007 – Р.318   

22. Glen O. Gabbard. Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. – 2005 – Р.652 

23. W Joel Schneider, Elizabeth O Lichtenberger, Nancy Mather. Essentials of Assessment Report 

Writing. – 2018 – Р.496. 

24. Paula T Trzepacz, Robert W Baker. The Psychiatric Mental Status Examination. – 2003 – 

Р.216. 

25. Hilary Mairs. Revisiting Negative Symptoms: A Guide to Psychosocial Interventions for 

Mental Health Practitioners. – 2017 – Р.168. 

26. Joni L Mihura, PhD (Editor), Gregory J Meyer, PhD (Editor). Using the Rorschach Performance 
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