1. Назва модуля: Психологія сім’ї.
2. Код модуля: ВПППБ. 2.8.1
3. Тип модуля: вибірковий.
4. Семестр: VІ
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКТС – 4) аудиторні години:
денна форма навчання – 68 год. (лекції – 38 год., практичні заняття – 30 год.);
заочна форма навчання –10 год. (лекції 6 год., практичні заняття 4 год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Поворозник Катерина Олександрівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: витоки дисципліни психології сім’ї, психологію сімейних цінностей, основні
аспекти сімейних явищ і процесів, що впливають на психологічний клімат родини;
понятійно-категоріальний апарат, провідні наукові підходи до вивчення родини, як
соціального інституту, її структури та розвитку; особливості смислової динаміки
свідомості членів сім’ї на різних етапах сімейного життя; типології та види сімей;
родинні конфлікти та механізми їх вирішення; динамічний принцип організації сімейної
системи;
 вміти: використовувати провідні наукові підходи при аналізі складних сімейних явищ і
процесів; визначати соціально-психологічні чинники родинних конфліктів, що
впливають на процес гармонійного функціонування сім’ї та життєвого благополуччя її
членів; виокремлювати соціально-психологічні причини та пояснювати соціальні
наслідки спотворення функцій індивідуально-сімейних цінностей.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: загальна психологія, вікова психологія, психологія конфліктів.
 кореквізит: психологія особистості, психологія цінностей, клінічна психологія.
10. Зміст модуля: етика та психологія міжстатевого спілкування, основи психології та
сексології сімейного життя, вивчення родинного впливу на психічне здоров’я її членів,
психологічні причини сімейних криз, психологія спілкування батьків і дітей, формування
та змінення особистісних цінностей протягом сімейного життя та їх вплив на єдність у
родині; причини розлучень в контексті близькості та спів залежності.
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12.Форми та методи навчання:
Форма: денна, заочна
Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань
та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку. Поточний контроль:
денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів; підсумковий контроль:
денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів . Максимальна сумарна
оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська

