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Анотація до дисципліни  

Вивчення дисципліни «Сімейне психологічне консультування» дає 

систематизоване уявлення про психологію сімейних стосунків, можливостей 

сімейного консультування, теоретичних питань психології сім’ї, механізмів 

корекційного впливу в практиці сімейного психологічного консультування, 

основних теоретичних моделей сімейного консультування, об’єктивних та 

суб’єктивних детермінант розвитку дитини, батьківських установок та стилів 

спілкування.



Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення основних підходів до сімейного 

консультування, які склалися у вітчизняній та зарубіжній психології, а також методів та прийомів 

практичної діяльності психолога, який працює в сфері сімейного консультування

Завданнями дисципліни  є: вивчення функції, структури, динаміки і життєвого циклу сім'ї; 

дати загальне уявлення про закономірності формування і розвитку особистості, як члена сім'ї; 

освоїти методи діагностики сімейних проблемних зон; формування у студентів базових 

представлень про психологічне консультування сім’ї.

В результаті освоєння дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі компетентності:

загальні: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні; уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; цінування та 

повага різноманітності та мультикультурності; здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів); здатність діяти соціально відповідально та свідомо, здатність застосовувати softskills-

навички в практичних ситуаціях. 

фахові:  здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне 

дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості; здатність здійснювати 

практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу); 

здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати  професійну 

кваліфікацію; здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги 

клієнтам у складних життєвих ситуаціях.

Очікувані результати навчання: здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій; доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній 

формах, брати участь у фахових дискусіях; оцінювати ступінь складності завдань діяльності та 

приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації; знання шляхів та 

засобів психологічної допомоги, психологічних методів та технологій; забезпечувати психологічну 

допомогу, психологічний супровід засобами різних видів психологічної практики. 




