ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї ТА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ»
Практичні заняття, годин – 14
Викладач – Тодорцева Ю. В.
Обсяг в
годинах

Назва та стислий зміст практичного
заняття

Мета роботи

Змістовий модуль 1. Введення в психологію сімейного виховання

2

Заняття 1. Проблеми сімейного
виховання у сучасній психології.
Статистика українських сімей. Підготовка
сімейних психологів. Напрямки вивчення
психології сімейного виховання.

сформувати
розуміння
предмету
психології
сімейного
виховання;
закріплення
знань
про
основні
концептуальні підходи до вивчення сім’ї
та сімейних стосунків.

Змістовий модуль 2. Еволюція шлюбу і сім’ї в історії суспільства
Заняття 2. Форми організації шлюбно- закріпити знання студентів стосовно
cучасних моделей організації сімейних
сімейних відносин.
Сім’я і шлюб в історії суспільства. відносин.
Наукові дослідження сім’ї. Порівняння
традиційних та альтернативних форм
шлюбно-сімейних відносин.
Змістовий модуль 3. Характеристика сучасної української сім’ї і її життєвий цикл
2
закріпити знання студентів стосовно
Заняття 3. Характеристика сучасної
cоціокультурної детермінанти розвитку
української сім’ї.
Cучасна модель родини та її особливості.
родини; провести аналіз офіційної і
Ознаки здорової і проблемної сімей.
скритої статистики шлюбів та розлучень.
Психологічне здоров’є сім’ї.
2

2

Заняття 4. Феномен кохання: його
джерела та стилі.
Механізми виникнення симпатії.
Психологія емоційних стосунків. Умови
зберігання емоційних стосунків.

обговорити причини ідеалізації партнерів
в період залицяння, прояви емоційної
поведінки, зв'язок само актуалізації і
любові.

Змістовий модуль 4. Подружні стосунки і дитячо-батьківські відносини
2

2

Заняття 5. Специфіка спілкування в
сім’ї
і
профілактика
конфліктів
подружжя.
Відкритість,
діалогічність
та
експресивність сімейних комунікацій.
Розподіл ролей в родині, проблема влади
та її вирішення.
Заняття 6. Психологія сексуальності.
Сексуальна
символіка
українського
фольклору. Проблема статевих стосунків
Сексуальні розлади.

ознайомити студентів з особистісними
якостями і позиціями, що найбільш
важливі
для
міжособистісного
спілкування у родинному колі.

опрацювати гендерні дослідження та
причини сексуальної дисгармонії.

Змістовий модуль 5. Процеси дестабілізації сімейних стосунків

2

Заняття 7. Психологічна корекція
дестабілізації сімейних відносин.
Cімейне
психодіагностичне
консультування. Обговорення кейсів для
розпізнавання
факторів
руйнуючих
шлюбно-сімейні стосунки. Корекційні
стратегії і принципи надання допомоги
сім’ї.

ознайомити студентів з кейсами, їхньою
метою
та
націленістю;
визначити
особливості
проведення
психодіагностичного консультування у
процесі роботи з сім’єю.

