
Перелік питань до іспиту 

 

1.Предмет і завдання курсу психологія сім’ї.  

1. Сім’я та шлюб, спільне та відмінне.  

2. Функції сучасної сім’ї. 

3. Типи сімей.  

4. Основні напрямки підготовки до сімейного життя. 

5. Психологія дошлюбного періоду, його функції.  

6. Кохання у подружніх стосунках.  

7. Психологічна сумісність як передумова стабільності сімейних стосунків.  

8. Адаптаційні періоди подружнього життя.  

9. Інтимність подружніх стосунків.  

10. Подружня автономія 

11. Підготовка до батьківства.  

12. Планування сім`ї.  

13. Ціннісні орієнтації подружньої пари.  

14. Батьківські настанови та сподівання.  

15. Складові батьківства «Батьківське ставлення».  

16. Мотивація та розвиток батьківства.  

17. Роль сім'ї у становленні особистості дитини. 

18. Психологічні механізми впливу батьків на дітей.  

19. Проблематика та специфічні особливості родини як клієнта психологічної 

консультації.  

20. Схема психологічного аналізу сім’ї.  

21. Методи соціально-психологічної діагностики родини.  

22. Основні принципи і стадії процесу сімейного консультування.  

23. Психотерапевтична робота з родиною: види, форми, стратегії.  

24. Метод конструктивного спору як один із методів групової роботи з 

батьками. 

25. Специфіка застосування та складнощі при реалізації. 

26. Поняття повна/ неповна сім’я; прийомна сім’я, сім’я усиновителів, дитячий 

будинок сімейного типу тощо. 

27. Сімейне виховання у повних та неповних сім’ях. 

28. Специфіка виховання прийомних дітей. 

29. Проблеми у вихованні дітей, з якими найчастіше стикаються прийомні 

батьки.  

30. Поняття, критерії визначення неблагополучних сімей. 

31. Психологічний супровід неблагополучної сім’ї.  

32. Основні форми роботи психолога з батьками: індивідуальна та групова 

робота . 

33. Особливості сімейного консультування. 

34. Групова робота з батьками: основні напрями та задачі. 

35. Методи групової работи з батьками.  

36. Потреби дитини на різних вікових етапах. 

37. Специфіка психологічного супроводу батьків дитини-немовляти. 



38. Психолого-педагогічний аспект роботи з сім’єю з дитиною дошкільного 

віку. 

39. Специфіка супроводу сімей із дітьми шкільного віку. 

40. Психологічний супровід сімей із підлітками. 

41. Сім’я як виховний мікросоціум для дитини. 

42. Поняття та специфіка педагогічної моделі допомоги сім’ї. 

43. Соціальна модель та її місце в роботі психолога. 

44. Психологічна (психотерапевтична) модель психологічного супроводу сім’ї: 

поняття та особливості застосування. 

45. Медична модель: поняття та специфіка. 

46. Поняття виховання в психології.  

47. Особливості виховання дітей дошкільного віку. 

48. Специфіка сімейного виховання дітей віком від 7 до 12 років. 

49. Підліток у сім’ї: проблеми, виховні позиції батьків. 

50. Порівняльна характеристика виховання дітей у різних країнах.  

51. Поняття та характеристика психологічного супроводу. 

52. Принципи психологічного супроводу. 

53. Основні етапи та кроки здійснення психологічного супроводу. 

54. Основні умови для здійснення психологічного супроводу. 

55. Розвиток татківства в онтогенезі чоловіка.  

56. Мотивація татківства: деструктивна, конструктивна. 

57. Роль батька у житті та розвитку дитини.  

58. Материнсько-дитячі взаємостосунки в контексті розвитку дитини.  

59. Поняття, розвиток та види прив’язаностей. 

60. Типологія матерів (К. Естес, О. Захаров, Г. Кліуд та Дж. Таунсенд). 

61. Психологічні особливості феномена материнство: поняття, структура, 

становлення в процесі онтогенезу.  

62. Психологічна готовність до материнства. 

63. Психологія вагітності. 

64. Феномен татківства в психології: поняття, структура, становлення, 

мотивація. 

65. Фактори, що впливають на формування батьківської ролі.  

66. Поняття девіантного батьківства в психології.  

67. Поняття та форми девіантного материнства. 

68. Феномен девіантного татківства в сучасності: форми, чинники виникнення. 

 
 


