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І. Опис дисциплiни 

Шифр дисципліни ВВ1 1 05 

Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i форми 

контролю 

Галузь знань 

 01 Освіта  

(шифр, назва) 

Кiлькiсть кредитiв –  

3 ЄКТС 

Методи навчання: 

лекції із застосуванням 

слайдів, семінарських 

занять Спецiальнiсть 

014 Середня освіта (Здоров’я 

людини) 

(код, назва)  

Загальна кiлькiсть годин – 90

  

Денна Заочна 

Освiтнiй рівень – магістр 

(бакалавр/магiстр) 
Лекцiї: 

16 6 

Семінарські/практичні  

заняття: 

Нормативна/вибiркова  18 4 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом  

- - Форми поточного контролю - 

колоквіум, реферативні 

доповіді, модульні 

контрольні роботи, ІНДЗ. 

Індивiдуальна робота: 

Семестр -  ІІІ -  

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 3 

- самостiйна робота: 6  

56 80 Форма пiдсумкового 

контролю - залік 

 

 Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС: 

Мова навчання -українська 1/2 1/8 

 

Предмет вивчення навчальної дисциплiни: психологія сім’ї та гендерна психологія. 

Мiждисциплiнарнi зв'язки: психологія, педагогіка, фізіологія, валеологія. 

Мета i завдання навчальної дисципліни: формування професійно-комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців освітньої галузі; ознайомити студентів з особливостями 

сімейної та гендерної психології, специфікою сімейного консультування, реабілітацією та 

корекцією. 

 

 

ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентностi 

1. Знати:  

 Становлення гендерної як науки.  

 Специфіку вивчення гендерної психології 

вітчизняними та зарубіжними вченими. 

 Місце гендерної психології в системі наук. 

Вміти:  

 здійснювати аналіз гендерних проблем, 

застосовуючи різні теоретичні те методичні 

підходи. 

 використовувати психологічні методики 

вивчення особливостей статево рольового 

розвитку індивіда, його орієнтацій на егалітарний 

чи домінаторний тип гендерних відносин. 

 аналізувати чоловічу та жіночу психологію, 

- здатність та готовність до 

розуміння сучасних концепцій 

картини світу на основі 

сформованого світогляду; 

- здатність та готовність до 

проведення бібліографічної та 

інформаційно-пошукової 

роботи 

- здатність та готовність до 

оволодіння культурою 

наукового мислення, 



її диференціацію через призму категорії гендера. 

 застосовувати гендерний підхід до оцінки 

паритетності- ієрархічності життєдіяльності 

статей у великих та малих групах. 

 проводити наукові дослідження у сфері 

психології гендеру, гендерну експертизу змісту 

навчально-виховного процесу, комерційної 

реклами. 

 

узагальнення, аналізом та 

синтезом фактів та 

теоретичних положень 

2. Знати: 

 предмет, об'єкт і завдання психології сім’ї; 

 методологію соціально-психологічних 

досліджень проблем шлюбно-сімейних стосунків; 

 поняття «шлюб» і «сім'я» з точки зору 

представників різних психологічних напрямів та 

підходів; 

 форми організації шлюбно-сімейних 

стосунків в історичному контексті; 

 особливості функціонально-рольової 

структури сімейних відносин; 

 життєвий цикл сім'ї та динаміку сімейних 

відносин; 

 стилі і помилки у вихованні дітей у сім'ї; 

 причини сімейних і подружніх конфліктів, 

концепції та форми дестабілізації сімейних 

стосунків; 

 основні форми та методи психологічної 

допомоги дисфункційним сім'ям (подружжя, батьки, 

діти); 

 Вміти:  

 розрізняти конфліктні, кризові і проблемні 

сім'ї; 

 розрізняти дисфункційні та функціонально 

неспроможні сім'ї; 

 виявляти рівень психологічного здоров’я 

сім'ї; 

 проводити діагностичну та просвітницьку 

роботу з сім'єю; 

 проводити виховні бесіди/тренінги із 

старшокласниками, батьками з проблем підготовки 

до сімейного життя, профілактики і усунення 

конфліктних ситуацій у родині, виховання та 

розвитку дитини у сім'ї; 

 надавати рекомендації членам родини з 

метою покращення психологічного мікроклімату у 

сім'ї, сприяння задоволенню потреб та 

гармонійному розвитку членів родини. 

- готовність до активної 

комунікації та інформаційно-

аналітичної діяльності; 

- уміння формулювати цілі, 

розробляти стратегії і план 

навчання, вибирати та 

використовувати сучасні 

технології навчання, 

забезпечувати системність 

уявлення навчального 

матеріалу; 

- здатність до 

самовдосконалення та 

саморозвитку на основі 

рефлексії своєї діяльності; 

- уміння прогнозувати зміни 

та динаміку рівня розвитку та 

функціонування пізнавальної 

та мотиваційно-вольової 

сфери, самосвідомості, 

психомоторики, здібностей 

характеру, темперамент, 

функціональних станів, 

особистісних рис та 

акцентуацій у нормі та 

психічних відхиленнях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  3 кредитiв ЄКТС 90 годин. 

 

№  

з/п

  

 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин 

(заочна(вечiрня) форма 

навчання) 
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 Модуль І . Основні поняття та особливості гендерной психології 

1. Тема 1. Психологія в системі 

гендерного знання. 

Теоретичні основи та методи 

гендерної психології 

4 2 2  7  2 1  10 

2. Тема 2. Гендерні 

характеристики особистості.  

4 2 2  7   10 

3. Тема 3. Актуальні проблеми 

гедерної психології. Гендер 

та насильство 

4 2 2  7  1  10 

4. Тема 4. Гендер, робота та 

сім’я. 

4 2 2  7   10 

 Модуль ІІ . Основні поняття та особливості психології сім’ї 

5. Тема 5. Предмет та завдання 

«Психології сім’ї»  на 

сучасному етапі. Сім’я та 

шлюб  (основні поняття). 

6 2 4  7  2 1  10 

6. Тема 6. Джерела та тенденції 

розвитку сім’ї в сучасному 

світі. 

4 2 2  7   10 

7. Тема 7. Функціонально-

рольова структура сімейних 

відносин. Життєвий цикл 

сім’ї 

4 2 2  7  2 1  10 

8. Тема 8. Шлюбно-сімейні 

стосунки і проблеми 

4 2 2  7   10 

Разом: 34 16 18  56 10 6 4  80 

 

 

ІV. Змiст дисциплiни 

 

№  

з/п 
3.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 

 

К-сть годин 
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. 
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ц
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 Модуль І . Основні поняття та особливості гендерной психології  

Тема 1.  Психологія в системі гендерного знання. Теоретичні основи 

та методи гендерної психології 

Змiст теми:  

Гендерні дослідження і психологія. Влада як найвагоміший чинник 

нерівності статей. Ставлення до жінки в різні історичні періоди. 

Подвійні стандарти в оцінці сексуальності чоловіків та жінок. 

Міждисципланарні дослідження та їх особливовсті щодо вивчення 

гендеру. Гендерологія та феміністика. Предмет та завдання гендерної 

психології. Структура гендерної психології: психологія порівняння 

чоловіків та жінок; психологія жінок, психологія чоловіків, психологія 

гендерної соціалізації, психологія гендерних стосунків, гендерна 

психологія лідерства. Структура гендерного знання. Основні хвилі та 

напрями розвитку сучасного фемінізму. Філософські питання 

гендерних відмінностей. Психоаналіз про природу гендерних 

відмінностей (З.Фройд, Е.Хорні). Загальна характеристика етапів 

розвитку гендерної психології у ХХ ст.: емпіричний (60-70 рр.), 

концептуалістський (70 - початок 80 рр.), соціально-

конструктивістський (80 рр.) та постмодерністський (90 рр.). 

Методологічні відмінності гендерних досліджень та феміністських 

студій. Чоловічі студії. Особливості вітчизняних досліджень гендеру. 

Перспективи розвитку гендерної психології.  

Категорії гендерної психології. Співвіднесення понять «гендер» та 

«стать» у психології. Класична трактовка поняття «генедер» у якості 

біосоціальної характеристики особистості. Гендер як сукупність 

пов’язаних із статтю соціальних ролей. Обмеження класичної 

трактовки поняття «гендер». Різновиди змістової інтепретації поняття 

«гендер» у модерніській соціальній психології. Гендер як пов’язана 

система уявлень – «культурна схема», яка типізує індивідуальний 

досвід та поведінку (С.Бем). Гендер як соціальний інститут у системі 

владних стосунків (Дж.Лобер). Гендер як особливий порядок 

міжособистісної взаємодії та самопрезентації особистості 

(Г.Гарфінкель). Феномен «гендерного збою». Поняття «генденого 

дисплею». Посмодерніська трактовка гендера як способу виявлення 

себе у просторі соціальної взаємодії. Маскулінність та фемінність як 

головні категорії генедерної психології. Різниця у розумінні 

маскулінності/фемінності у біологічно орієнтованому психологічному 

знанні та гендерному підході.  Персонологічна модель маскулінності 

та фемінності. Маскулінність та фемінність як стабільні біполярні 

особистісні риси. Біологічно детерміновані відмінності у патернах 

чоловічої та жіночої поведінки. Ідея культурної детермінації 

гендерних відмінностей. Статево-рольова концепція маскулінності та 

фемінності. Неортогональна модель маскулінності та фемінності. 

Поняття андрогінної особистості. Соціальнопсихологічна 

інтерпретація маскулінності та фемінності як соціальної ідентичності. 

Основні значення термінів маскуліність/фемінність у соціальній 

психології.  Методологічні підходи до аналізу 

маскулінності/фемінності у соціальній психології.   

Теоретичні підходи до вивчення гендеру у психології. Теорії 

гендерних відмінностей: біогенетичний підхід: генетично-

гормональна обумовленість (Х.Айзенк, М.Цукерман, С.Нолен-

Хоекзема), еволюціна концепція дифенціації статей В.А.Геодакян); 

соціокультурний підхід: теорія соціальних ролей Е.Іглі, модель 

соціальних очікувань  (Дел Бока, Ашмон, Фелйнгольд), модель 

«взаємозалежної-незалежної» Я-концепції (С.Крос, Л.Медсон), теорія 

психологічної андрогенії С.Бем, концепція токенізму Р.Кентер. Теорії 

  



соціалізації: теорія нарцисизму (З.Фрейд, Я.Йорстад),  теорія 

сергрегації-конвергенції статей Е. Маккобі, теорія «інформаційної 

обробки людини» Д.Гамільтона, «теорія схеми» С.Тейлора та Дж. 

Крокера, теорія гендерної схеми С.Бем. Теорії психології жінки: 

модель  «страху успіху» М.Хорнер, моделі материнства, батьківства  

Н.Ходоров, моральності К.Гилиган. Теорії психології чоловіка 

(Т.Парсонс, Р.Бейлс, Е.Маккобі). Теорії гендерних відносин: 

концепція сегрегації-конвергенції статей (Є.Маккобі). Теорії 

психології лідерства: парадигма подібності-атракції (Д.Берна), 

ситуаційно-посадовий підхід Р.Хауза, Дж.Ханта, концепція 

високтрансформаціних лідерів, концпція генедрного потоку (Б.Гутек), 

концепція гендерного відбору лідерів. (Дж.Боумен), концепція 

інтеграції Т.Пітмен), статусна теорія (Дж.Бергер), теорія гендерних 

ролей у лідерстві Е.Іглі. Queer-теорії: теорія гомосексуальної 

ідентичності (Тереза де Лауретіс та Ів Косовскі Седжвік) та теорія 

квір-ідентичності, як «бажання експериментувати» (Елізабет Гросс). 

Методи дослідження генедеру. Кількісні та якісні підходи в 

дослідженні ґендеру. Система методів гендерної психології. 

Діагностика маскулінності/фемінності як базових характеристик 

особистості: різні підходи до конструювання методик, дискусивні 

питання. Особливості діагностики сформованості гендерної 

ідентичності у дітей. Проблема вивчення варіацій та відхилень в 

процесі гендерної соціалізації. Діагностика сформованості гендерних 

характеристик методом спостереження. Графічні вивчення гендерної 

ідентичності. Ігрові методи в роботі з дітьми: їх діагностична та 

розвивальні функції. Методи діагностики сформованості гендерних 

уявлень та гендерної самосвідомості підлітків. Якісні методи 

дослідження гендерних відносин та гендерних характеристик: 

нарративне інтерв’ю, гендерний аналіз творів, аналіз візуальних 

репрезентацій ґендеру, аналіз особистих спогадів і повсякденних 

уявлень та ін.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Ткалич М.Г. Гендерна психологія/ Маріана Ткалич. – К.: 

Академвидав, 2016. – C.741 2. Берн Ш. М. Гендерная психология / Ш. 

М. Берн. — СПб. : Нева, 2001. —C.7-9 3. Wilkinson, S. (1997).  Feminist 

psychology.  In D. Fox & I. Prilleltensky (Eds), Critical psychology.  An 

introduction (pp. 247-264).  London: Sage Publications. 4. Мужчина и 

женщина. Часть 1. Похожие, но разные // Десмонд Моррис // BBC/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5PbayLZ3Q7k 

2. Бендас Т. В. Гендерная психология : учеб. пособие / Т. В. 

Бендас. — СПб.: Питер, 2005. — C 42-54.  3. Горні К. Втеча від 

жіночості / К. Гоні // Незалежний культурологічний часопис «I». — 

2003. — № 27. — С. 6—23.  

 

Тема 2.  Гендерні характеристики особистості.  

Змiст теми:  

Соціально-психологічний аналіз гендерних стереотипів, гендерних 

ролей та гендерних атитюдів. Нормативна функція та зміст гендерних 

стереотипів. Гендерні стереотипи у ЗМІ, кіно, рекламі. Гендерні 

стереотипи у політиці.  Вплив гендерних стереотипів на спілкування 

та поведінку людини.  Соціально-психологічний аналіз гендерних 

ролей: традиційні гендерні ролі, норми жіночих та чоловічих 

гендерних ролей, гендернорольові дисгармонії, гіпергендерна 

поведінка. Гендерні стереотипи та вік. Гендерна соціалізація у 

дитячому та підлітковому віці. Специфіка гендерної соціалізації у 

дорослому віці. Гендерна ідентичність особистості. Проблема 

https://www.youtube.com/watch?v=5PbayLZ3Q7k


ідентичності у психологічній науці: Ідентичність з позицій 

психоаналізу, когнітивізму, інтеракціонізму, наративного підходу. 

Структурні та часові модуси ідентичності. Гендерна ідентичність: 

Поняття гендерної ідентичності. Психологічна сутність гендерної 

ідентичності. Структура гендерної ідентичності. Основні індикатори 

гендерної ідентичності. Маскулінність, фемінність та андрогінність як 

гендерні властивості особистості. Розвиток гендерної ідентичності: 

Теорії розвитку гендерної ідентичності. Етапи розвитку. Види 

гендерної ідентичності. Гендерна ідентичність чоловіків та жінок. 

Множинна гендерна ідентичність.  Сексуальна ідентичність. Поняття 

сексуальної ідентичності: Види сексуальної ідентичності. Феномен 

дифузної сексуальної ідентичності. Вторинна гендерна ідентифікація: 

переосмислення образу Я відповідно до актуального сексуального 

досвіду. Сексуальність та психосексуальний розвиток: Концепції 

сексуальності. Сексуальний  

досвід як один з критеріїв соціальної категорізації.  Чоловіча та жіноча 

сексуальність. Психосексуальний розвиток людини. Вік та мотиви 

статевих контактів. Підліткова сексуальність. Сексуальна 

привабливість.  Феномен queer-ідентичності. Ексцентричний суб’єкт. 

Маргінальна особистість. Гомосексуальна квір-суб’єктивність. Квір-

ідентичність та «бажання експериментувати». Сприйняття 

гомосексуальності. Соціально-психологічна природа гомофобії. 

Бігендерність.  Інтерсексуалізм. Транссексуалізм. Трансвестизм.  

Трасгенедер. Проблема самовизначення трасгендерних особистостей.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Ткалич М.Г. Гендерна психологія/ Маріана Ткалич. – К.: 

Академвидав, 2016. – C.55-127 2. Говорун Т. Стать та сексуальність: 

психологічний ракурс: навч. посіб. / Т. Говорун, О. Кікежді. — Т. : 

Навч. кн., 1999. —C.4-49.  

2. Гендер і сексуальність: хрестоматія / В. Гайденко (ред.). — 

Суми : Університетська книга, 2009. — С.14-20 с. 4. Аннамари Дж. 

Введение в квир-теорию / Джадогос Аннамари. – М.: «Реабилитация» 

- 2008. – 108 с. 5. Мужчина и женщина. Часть 1. Человеческая 

сексуальность // Десмонд Моррис // BBC/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0bCcKZYZOos  

 

Тема 3.  Актуальні проблеми гедерної психології. Гендер та 

насильство 

Змiст теми:  

Концепції, форми психологічного насильства щодо жінок. Насильство 

у гендерних стосунках. Агресивна та антисуспільна поведінка та стать 

Культурно-історичні аспекти насильства щодо жінок. Фізичне, 

сексуальне, економічне, психологічне насильство.  Домашнє 

насильство. Насильство на різних етапах життя жінки. Сприйняття 

насильства щодо жінок у суспільстві. Форми вияву психологічного 

насильства. Особистісно-сімейна та соціокультурні моделі. 

Психологія насильника.  Віктимізація жінок у суспільстві. 

Психологічні особливості віктимної поведінки жінок в процесі їх 

сімейної соціалізації. Трикутник Капмана.  Жінкі і війна: психологічні 

аспекти. Психологічні аспекти насильства щодо жінок в контексті 

військових дій. Психологічні аспекти жіночого волонтерства. 

Психологічні проблеми жінок-військових. Травма війни у жінок. 

Психологічна допомога жінкам, постраждалим від насильства. 

Наслідки для особистості психологічного насильства. Методи 

психологічної роботи з наслідками насильства. Толерантність та 

милосердя у гендерному ракурсі. Гендерні аспекти милосердя. Жінки 



та чоловіки як миротворці, медіатори в конфліктах: психологічні 

передумови успіху.Альтруїстична поведінка та стать.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. — 

СПб.: Питер, 2003. — С. 388-403  

Малкина-Пых И. Г.Насилие: психология и терапия// Гендерная 

терапия. Справочник практического психолога / И. Г. Малкина-Пых,, 

М.:"ЭКСМО", 2006 – С 120-145  

 

Тема 4.  Гендер, робота та сім’я. 

Змiст теми:  

1. Проблема балансу «кар’єра-сім’я».  Психологія жіночого 

лідерства та кар’єри.  Гендерні аспекти сімейних відносин та 

виховання.   

2. Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

3. Ткалич М.Г. Гендерна психологія/ Маріана Ткалич. – К.: 

Академвидав, 2016. – C. 197-214  

4. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. 

Клециной. — СПб.: Питер, 2003. —С.300-327  

5. Синдром «професійного вигорання» та профеайна кар'єра 

працівників освітніх органіцзацій: гендерні аспекти / за наук. ред. С. 

Д. Масименка та ш. — К.: Міленіум, 2004. — С.63-98.  

6. Ильин Е. П. Мужчины и женщины в семье // Пол и гендер / Е. 

П. Ильин. — СПб. : Питер, 2010. —С. 356-417   

 

Модуль ІІ . Основні поняття та особливості психології сім’ї 

Тема 5.  Предмет та завдання «Психології сім’ї»  на сучасному етапі. 

Сім’я та шлюб  (основні поняття). 

Змiст теми:  

Проблема балансу «кар’єра-сім’я». Гендерні стереотипи та 

професійний розвиток. Мотивація досягнення у жінок та чоловіків. 

Рольовий конфлікт працюючої жінки. Рольве перенавантаження 

чоловіків та жінок. Страх успіху у жінок. Психологічні стратегії 

виходу з конфліктної ситуації «сім’я-робота». Задоволеність жінок та 

чоловіків роботою.  Психологія жіночого лідерства та кар’єри. Жінки 

в управлінні: історичний аспект. Гендерна асиметрія в управлінні. 

Гендерні стереотипи в менеджменті. Феномен «скляної стелі». 

Психологія жінки керівника. Стилі жіночого керівництва та лідерства. 

Жінкаменеджер у сім’ї. Жінки в організаціях. Дискримінація та мобінг 

на роботі за гендерною ознакою. Жінки та чоловіки як суб’єкти 

ділової взаємодії. Гендерні конфлікти в організаціях та їх 

урегулювання. Поняття жіночої кар’єри. Кар’єра та ідентичність 

жінки. Моделі розвитку жіночої кар’єри. Чинники, динаміка та етапи 

розвитку кар’єри жінки. Типи жіночих кар’єр. Кризи кар’єри. Бар’єри 

успішної жіночої кар’єри. Соціально-психологічні особливості жінок, 

що вибудовують кар’єру у традиційно «жіночих» та «чоловічих» 

сферах. Стратегії та тактики психологічної підтримки жіночої кар’єри. 

Жінки у політиці: психологічні передумови та ризики.  Гендерні 

аспекти сімейних відносин та виховання. Уявлення про майбутнього 

чоловіка чи жінку.  Потреби та цілі, що реалізуються жінками та 

чоловіками у шлюбі. Сумісність та задоволеність подружжя шлюбом. 

Розподіл сімейних ролей. Сім’я та робота в житті жінки та чоловіка. 

Гендерні особливості виховання батьками дітей: Статеворольові 

особливості нагляду за дітьми. Психологія материнства. Психологія 

батьківства. Ставлення дітей до матері та батька. Психотерапія 

материнства. Гендерні особливості кризи у сім’ї. Зниження 



задоволеності шлюбом. Взаємини невістки та свекрухи. Гендерні 

особливості розлучення. Адьюльтер. Вдівство та стать. Повторний 

шлюб.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и 

демографический аспекты/С.И.Голод – Л.: Наука, 1989. – 138 с. 

2. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования /О.А.Карабанова - М.: «Гардарики». 

2005. – 310 с. 

3. Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. Справочник 

практического психолога./И.Г.Малкина Пых -  М.: ЭКСМО, 2008.-856 

с. 

4. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: учебн. Пособие для 

вузов/Л.Б.Шнейдер – [Изд.4е] -М.: «Академический проект»; 

Трикста,2008-730с. 

5. Андреева Г.С. Социальная психология. /Г.С.Андреева – М.: 

МГУ, 1980. – 416 с. 

 

Тема 6.  Джерела та тенденції розвитку сім’ї в сучасному світі. 

Змiст теми:  

Форми організації шлюбу і сім’ї, їх джерела і еволюція. Патріархальна  

сім’я та її трансформації. Нормативні і квазі-сімейні моделі сім’ї та 

шлюбу. Психологічно благополучна і неблагополучна сучасна сім’я. 

Психологічне здоров’я сучасної сім’ї.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Андреева Т.В. Психология семьи. / Т.В.Андреева - СПб.: Речь, 

2010. - 385 с. 

2. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования /О.А.Карабанова - М.: «Гардарики». 

2005. – 310 с. 

3. Николаева Е.И. Психология семьи: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения /Е.И.Николаева. – СПб.: Питер, 2013. – 

336 с.: ил.  

4. Посысоев Н.Н. Основы психологи семьи и семейного 

консультирования. [Учебн. пособие для студентовВУЗов]/Под 

общ.ред. Н.Н.Посысоева. - М.: Изд. ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.-328с. 

5. Калина Р.Р. Введение в психологію семейных отношений 

/Р.Р.Калина – СПб.: Речь, 2008. – 350 с. 

 

Тема7.  Функціонально-рольова структура сімейних відносин. 

Життєвий цикл сім’ї 

Змiст теми:  

Поняття гендеру. Гендерні стереотипи як основа функціонально-

рольової структури сім’ї. Реалізація індивідуальних потреб в шлюбі і 

розмаїття сімейних функцій. Сімейні ролі і внутрішньосімейна 

рольова структура. Динаміка і періодизація сімейного 

життя.Нормативні та ненормативні сімейні кризи. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Андреева Т.В. Психология семьи. / Т.В.Андреева - СПб.: Речь, 

2010. - 385 с. 

2. Алешина Ю.А. Индивидуальное и семейное 

консультирование/Ю.А.Алешина - М.: Независимая Фирма “Класс”, 

1994. – 212 с. 

3. Ковалев С.В. Психология современной семьи./C.В. Ковалев – 

М.: Просвещение, 1991. – 243 с. 

4. Крюкова Т.Л. Психология семьи: жизненные трудности и 



совладание с ними/Т.Л.Крюкова, М.Ф. Сапоровская, Е.В. Куфтяк – 

СПб.: Речь, 2005.- 240 с.  

5. Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. Справочник 

практического психолога./И.Г.Малкина Пых -  М.: ЭКСМО, 2008.-856 

с. 

6. Олифирович Н.И. Психология семейных кризисов/ 

Н.И.Олифирович, Т.А. ЗинкевичКуземкина, Т.Ф.Велента -СПб. : Речь, 

2008.-360с. 

 

Тема 8.  Шлюбно-сімейні стосунки і проблеми 

Змiст теми:  

Різновиди та основні причини сімейних конфліктів. Класифікація та 

основні категорії сімейних конфліктів (за В.А.Сисенко).Типові моделі 

поведінки подружжя в міжособистісних внутрішньосімейних 

конфліктах.Тактики розв’язання сімейних конфліктів. Ревнощі, 

подружня зрада та феномен «прощення» в сімейних стосунках.  

Розлучення як ненормативна сімейна криза.Причини розлучень. 

Періодизація процесів після розлучень.Класифікація стадій 

переживання втрати при переживанні втрати – розлучення за моделлю 

Ш.Кюблер-Росс.    

 Правила у бінуклеарній сім’ї. Наслідки розлучення для чоловіків, 

жінок, дітей. Вплив розлучення батьків на дітей.Повторні шлюби.  

Роль сім’ї в соціалізації дитини. Особливості соціалізації дитини в 

сім’ї.Психологічні механізми соціалізації, за допомогою яких батьки 

впливають на дітей.  

Специфіка сімейного виховання. Особливості стилів сімейного 

виховання. Класифікація стилів сімейного виховання. Взаємозв’язок 

стилів виховання і особливостей становлення особистості дитини. 

Вплив неадекватного батьківського ставлення до дитини на 

відхилення в її психічному й особистісному розвитку. Причини 

неадекватного батьківського ставлення до дитини. 

Мета та завдання психологічної діагностики  сім’ї. Методи 

психологічного вивчення сім’ї. Умови і техніки проведення соціально-

психологічних досліджень сім’ї.  Параметри діагностики подружніх 

стосунків і відповідні методики. Порядок зняття, збору, класифікації, 

зберігання і застосування отриманої інформації. Регламентація 

соціально-діагностичних досліджень сім’ї у сучасних умовах. 

Проблеми і труднощі здійснення і отримання діагностичної 

інформації про сім’ю. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования /О.А.Карабанова - М.: «Гардарики». 

2005. – 310 с.  

2. Олифирович Н.И. Психология семейных кризисов/ 

Н.И.Олифирович, Т.А. ЗинкевичКуземкина, Т.Ф.Велента -СПб. : Речь, 

2008.-360с. 

3. Психологія сімейних взаємин. Навчальний посібник /Під 

ред.М.С.Корольчука -К.: Ніка-Центр,2010.- 280 c. 

4. Психология семейних отношений с основами семейного 

консультирования. Учебное пособие /Под ред. Е.Г.Силяевой - М.:  

Академия, 2004.- 195с. 

5. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы 

психологического  консультирования / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. 

Столина. — М., 1988.  

 

4.2. Плани семінарських занять занять  



 

Практичне заняття №1 

Тема: Психологія в системі гендерного знання. Теоретичні основи та методи гендерної 

психології 

Змiст теми:  

Гендерні дослідження і психологія. Влада як найвагоміший чинник нерівності статей. 

Ставлення до жінки в різні історичні періоди. Міждисципланарні дослідження та їх 

особливовсті щодо вивчення гендеру. Предмет та завдання гендерної психології. Структура 

гендерної психології: психологія порівняння чоловіків та жінок; психологія жінок, психологія 

чоловіків, психологія гендерної соціалізації, психологія гендерних стосунків, гендерна 

психологія лідерства.  

Категорії гендерної психології. Співвіднесення понять «гендер» та «стать» у психології. 

Маскулінність та фемінність як головні категорії генедерної психології. Різниця у розумінні 

маскулінності/фемінності у біологічно орієнтованому психологічному знанні та гендерному 

підході.   

Теоретичні підходи до вивчення гендеру у психології. Теорії гендерних відмінностей: 

біогенетичний підхід: генетично-гормональна обумовленість (Х.Айзенк, М.Цукерман, С.Нолен-

Хоекзема), еволюціна концепція дифенціації статей В.А.Геодакян); соціокультурний підхід: 

теорія соціальних ролей Е.Іглі, модель соціальних очікувань  (Дел Бока, Ашмон, Фелйнгольд), 

модель «взаємозалежної-незалежної» Я-концепції (С.Крос, Л.Медсон), теорія психологічної 

андрогенії С.Бем, концепція токенізму Р.Кентер.  

Теорії соціалізації: теорія нарцисизму (З.Фрейд, Я.Йорстад),  теорія сергрегації-

конвергенції статей Е. Маккобі, теорія «інформаційної обробки людини» Д.Гамільтона, «теорія 

схеми» С.Тейлора та Дж. Крокера, теорія гендерної схеми С.Бем.  

Теорії психології жінки: модель  «страху успіху» М.Хорнер, моделі материнства, 

батьківства  Н.Ходоров, моральності К.Гилиган. Теорії психології чоловіка (Т.Парсонс, 

Р.Бейлс, Е.Маккобі). Теорії гендерних відносин: концепція сегрегації-конвергенції статей 

(Є.Маккобі).  

Теорії психології лідерства: парадигма подібності-атракції (Д.Берна), ситуаційно-

посадовий підхід Р.Хауза, Дж.Ханта, концепція високтрансформаціних лідерів, концпція 

генедрного потоку (Б.Гутек), концепція гендерного відбору лідерів. (Дж.Боумен), концепція 

інтеграції Т.Пітмен), статусна теорія (Дж.Бергер), теорія гендерних ролей у лідерстві Е.Іглі. 

Queer-теорії: теорія гомосексуальної ідентичності (Тереза де Лауретіс та Ів Косовскі Седжвік) 

та теорія квір-ідентичності, як «бажання експериментувати» (Елізабет Гросс). Методи 

дослідження генедеру. Кількісні та якісні підходи в дослідженні ґендеру.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

3. Ткалич М.Г. Гендерна психологія/ Маріана Ткалич. – К.: Академвидав, 2016. – 

C.741 2. Берн Ш. М. Гендерная психология / Ш. М. Берн. — СПб. : Нева, 2001. —C.7-9 3. 

Wilkinson, S. (1997).  Feminist psychology.  In D. Fox & I. Prilleltensky (Eds), Critical psychology.  

An introduction (pp. 247-264).  London: Sage Publications. 4. Мужчина и женщина. Часть 1. 

Похожие, но разные // Десмонд Моррис // BBC/ https://www.youtube.com/watch?v=5PbayLZ3Q7k 

4. Бендас Т. В. Гендерная психология : учеб. пособие / Т. В. Бендас. — СПб.: Питер, 

2005. — C 42-54.  3. Горні К. Втеча від жіночості / К. Гоні // Незалежний культурологічний 

часопис «I». — 2003. — № 27. — С. 6—23.  

 

Практиче заняття №2. 

Тема:  Гендерні характеристики особистості.  

Змiст теми:  

Соціально-психологічний аналіз гендерних стереотипів, гендерних ролей та гендерних 

атитюдів. Нормативна функція та зміст гендерних стереотипів. Гендерна соціалізація у 

дитячому та підлітковому віці. Специфіка гендерної соціалізації у дорослому віці. Гендерна 

ідентичність особистості. Проблема ідентичності у психологічній науці: Ідентичність з позицій 

психоаналізу, когнітивізму, інтеракціонізму, наративного підходу. Структурні та часові модуси 

ідентичності. Гендерна ідентичність: Поняття гендерної ідентичності. Психологічна сутність 

гендерної ідентичності. Структура гендерної ідентичності. Сексуальний  досвід як один з 

критеріїв соціальної категорізації.  Вік та мотиви статевих контактів.  

https://www.youtube.com/watch?v=5PbayLZ3Q7k


Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Ткалич М.Г. Гендерна психологія/ Маріана Ткалич. – К.: Академвидав, 2016. – 

C.55-127 2. Говорун Т. Стать та сексуальність: психологічний ракурс: навч. посіб. / Т. Говорун, 

О. Кікежді. — Т. : Навч. кн., 1999. —C.4-49.  

2. Гендер і сексуальність: хрестоматія / В. Гайденко (ред.). — Суми : 

Університетська книга, 2009. — С.14-20 с. 4. Аннамари Дж. Введение в квир-теорию / 

Джадогос Аннамари. – М.: «Реабилитация» - 2008. – 108 с. 5. Мужчина и женщина. Часть 1. 

Человеческая сексуальность // Десмонд Моррис // BBC/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0bCcKZYZOos  

 

Практичне заняття №3. 

Тема:  Актуальні проблеми гедерної психології. Гендер та насильство 

Змiст теми:  

Концепції, форми психологічного насильства щодо жінок. Насильство у гендерних 

стосунках. Агресивна та антисуспільна поведінка та стать Культурно-історичні аспекти 

насильства щодо жінок. Фізичне, сексуальне, економічне, психологічне насильство.  

Особистісно-сімейна та соціокультурні моделі. Психологія насильника.  Віктимізація жінок у 

суспільстві. Психологічні особливості віктимної поведінки жінок в процесі їх сімейної 

соціалізації. Трикутник Капмана.  Жінкі і війна: психологічні аспекти. Психологічні аспекти 

насильства щодо жінок в контексті військових дій. Психологічні аспекти жіночого 

волонтерства. Психологічні проблеми жінок-військових. Травма війни у жінок. Психологічна 

допомога жінкам, постраждалим від насильства. Наслідки для особистості психологічного 

насильства. Методи психологічної роботи з наслідками насильства. Толерантність та милосердя 

у гендерному ракурсі. Гендерні аспекти милосердя. Жінки та чоловіки як миротворці, медіатори 

в конфліктах: психологічні передумови успіху.Альтруїстична поведінка та стать.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. — СПб.: Питер, 

2003. — С. 388-403  

2. Малкина-Пых И. Г.Насилие: психология и терапия// Гендерная терапия. 

Справочник практического психолога / И. Г. Малкина-Пых,, М.:"ЭКСМО", 2006 – С 120-145  

 

Практичне заняття №4. 

Тема:  Гендер, робота та сім’я. 

Змiст теми:  

Проблема балансу «кар’єра-сім’я».  Психологія жіночого лідерства та кар’єри.  Гендерні 

аспекти сімейних відносин та виховання.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Ткалич М.Г. Гендерна психологія/ Маріана Ткалич. – К.: Академвидав, 2016. – C. 

197-214  

2. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. — СПб.: Питер, 

2003. —С.300-327  

3. Синдром «професійного вигорання» та профеайна кар'єра працівників освітніх 

органіцзацій: гендерні аспекти / за наук. ред. С. Д. Масименка та ш. — К.: Міленіум, 2004. — 

С.63-98.  

4. Ильин Е. П. Мужчины и женщины в семье // Пол и гендер / Е. П. Ильин. — СПб. : 

Питер, 2010. —С. 356-417   

 

Модуль ІІ . Основні поняття та особливості психології сім’ї 

Практичне заняття №5. 

Тема:  Предмет та завдання «Психології сім’ї»  на сучасному етапі. Сім’я та шлюб  

(основні поняття). 

Змiст теми:  

Проблема балансу «кар’єра-сім’я». Гендерні стереотипи та професійний розвиток. 

Мотивація досягнення у жінок та чоловіків. Рольовий конфлікт працюючої жінки. Рольве 

перенавантаження чоловіків та жінок. Страх успіху у жінок. Психологічні стратегії виходу з 

конфліктної ситуації «сім’я-робота». Задоволеність жінок та чоловіків роботою.  Психологія 



жіночого лідерства та кар’єри. Жінки в управлінні: історичний аспект. Гендерна асиметрія в 

управлінні. Гендерні стереотипи в менеджменті. Феномен «скляної стелі». Психологія жінки 

керівника. Стилі жіночого керівництва та лідерства. Жінкаменеджер у сім’ї. Жінки в 

організаціях. Дискримінація та мобінг на роботі за гендерною ознакою. Жінки та чоловіки як 

суб’єкти ділової взаємодії. Гендерні конфлікти в організаціях та їх урегулювання. Поняття 

жіночої кар’єри. Кар’єра та ідентичність жінки.  

Моделі розвитку жіночої кар’єри. Чинники, динаміка та етапи розвитку кар’єри жінки. 

Типи жіночих кар’єр. Кризи кар’єри. Бар’єри успішної жіночої кар’єри. Соціально-психологічні 

особливості жінок, що вибудовують кар’єру у традиційно «жіночих» та «чоловічих» сферах. 

Стратегії та тактики психологічної підтримки жіночої кар’єри. Жінки у політиці: психологічні 

передумови та ризики.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический 

аспекты/С.И.Голод – Л.: Наука, 1989. – 138 с. 

2. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования /О.А.Карабанова - М.: «Гардарики». 2005. – 310 с. 

3. Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. Справочник практического 

психолога./И.Г.Малкина Пых -  М.: ЭКСМО, 2008.-856 с. 

4. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: учебн. Пособие для вузов/Л.Б.Шнейдер – 

[Изд.4е] -М.: «Академический проект»; Трикста,2008-730с. 

5. Андреева Г.С. Социальная психология. /Г.С.Андреева – М.: МГУ, 1980. – 416 с. 

 

Практичне заняття №6. 

Тема:  Предмет та завдання «Психології сім’ї»  на сучасному етапі. Сім’я та шлюб  

(основні поняття). 

Змiст теми:  

Гендерні аспекти сімейних відносин та виховання. Уявлення про майбутнього чоловіка 

чи жінку.  Потреби та цілі, що реалізуються жінками та чоловіками у шлюбі. Сумісність та 

задоволеність подружжя шлюбом. Розподіл сімейних ролей. Сім’я та робота в житті жінки та 

чоловіка. Гендерні особливості виховання батьками дітей: Статеворольові особливості нагляду 

за дітьми. Психологія материнства. Психологія батьківства. Ставлення дітей до матері та 

батька. Психотерапія материнства. Гендерні особливості кризи у сім’ї. Зниження задоволеності 

шлюбом. Взаємини невістки та свекрухи. Гендерні особливості розлучення. Адьюльтер. 

Вдівство та стать. Повторний шлюб.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

6. Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический 

аспекты/С.И.Голод – Л.: Наука, 1989. – 138 с. 

7. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования /О.А.Карабанова - М.: «Гардарики». 2005. – 310 с. 

8. Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. Справочник практического 

психолога./И.Г.Малкина Пых -  М.: ЭКСМО, 2008.-856 с. 

9. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: учебн. Пособие для вузов/Л.Б.Шнейдер – 

[Изд.4е] -М.: «Академический проект»; Трикста,2008-730с. 

10. Андреева Г.С. Социальная психология. /Г.С.Андреева – М.: МГУ, 1980. – 416 с. 

 

Практичне заняття №7. 

Тема: Джерела та тенденції розвитку сім’ї в сучасному світі. 

Змiст теми:  

Форми організації шлюбу і сім’ї, їх джерела і еволюція.  

Патріархальна  сім’я та її трансформації.  

Нормативні і квазі-сімейні моделі сім’ї та шлюбу. Психологічно благополучна і 

неблагополучна сучасна сім’я.  

Психологічне здоров’я сучасної сім’ї.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Андреева Т.В. Психология семьи. / Т.В.Андреева - СПб.: Речь, 2010. - 385 с. 



2. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования /О.А.Карабанова - М.: «Гардарики». 2005. – 310 с. 

3. Николаева Е.И. Психология семьи: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения /Е.И.Николаева. – СПб.: Питер, 2013. – 336 с.: ил.  

4. Посысоев Н.Н. Основы психологи семьи и семейного консультирования. [Учебн. 

пособие для студентовВУЗов]/Под общ.ред. Н.Н.Посысоева. - М.: Изд. ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004.-328с. 

5. Калина Р.Р. Введение в психологію семейных отношений /Р.Р.Калина – СПб.: 

Речь, 2008. – 350 с. 

 

Практичне заняття №8. 

Тема:  Функціонально-рольова структура сімейних відносин. Життєвий цикл сім’ї 

Змiст теми:  

Поняття гендеру. Гендерні стереотипи як основа функціонально-рольової структури 

сім’ї. Реалізація індивідуальних потреб в шлюбі і розмаїття сімейних функцій. Сімейні ролі і 

внутрішньосімейна рольова структура. Динаміка і періодизація сімейного життя.Нормативні та 

ненормативні сімейні кризи. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Андреева Т.В. Психология семьи. / Т.В.Андреева - СПб.: Речь, 2010. - 385 с. 

2. Алешина Ю.А. Индивидуальное и семейное консультирование/Ю.А.Алешина - 

М.: Независимая Фирма “Класс”, 1994. – 212 с. 

3. Ковалев С.В. Психология современной семьи./C.В. Ковалев – М.: Просвещение, 

1991. – 243 с. 

4. Крюкова Т.Л. Психология семьи: жизненные трудности и совладание с 

ними/Т.Л.Крюкова, М.Ф. Сапоровская, Е.В. Куфтяк – СПб.: Речь, 2005.- 240 с.  

5. Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. Справочник практического 

психолога./И.Г.Малкина Пых -  М.: ЭКСМО, 2008.-856 с. 

6. Олифирович Н.И. Психология семейных кризисов/ Н.И.Олифирович, Т.А. 

ЗинкевичКуземкина, Т.Ф.Велента -СПб. : Речь, 2008.-360с. 

 

Практичне заняття №9. 

Тема: Шлюбно-сімейні стосунки і проблеми 

Змiст теми:  

Різновиди та основні причини сімейних конфліктів. Класифікація та основні категорії 

сімейних конфліктів (за В.А.Сисенко).Типові моделі поведінки подружжя в міжособистісних 

внутрішньосімейних конфліктах.Тактики розв’язання сімейних конфліктів. Ревнощі, подружня 

зрада та феномен «прощення» в сімейних стосунках.  

Розлучення як ненормативна сімейна криза.Причини розлучень. Періодизація процесів 

після розлучень.Класифікація стадій переживання втрати при переживанні втрати – розлучення 

за моделлю Ш.Кюблер-Росс.    

 Правила у бінуклеарній сім’ї. Наслідки розлучення для чоловіків, жінок, дітей. Вплив 

розлучення батьків на дітей.Повторні шлюби.  

Роль сім’ї в соціалізації дитини. Особливості соціалізації дитини в сім’ї. Психологічні 

механізми соціалізації, за допомогою яких батьки впливають на дітей.  

Специфіка сімейного виховання. Особливості стилів сімейного виховання. Класифікація 

стилів сімейного виховання. Взаємозв’язок стилів виховання і особливостей становлення 

особистості дитини. Вплив неадекватного батьківського ставлення до дитини на відхилення в її 

психічному й особистісному розвитку. Причини неадекватного батьківського ставлення до 

дитини. 

Мета та завдання психологічної діагностики  сім’ї. Методи психологічного вивчення 

сім’ї. Умови і техніки проведення соціально-психологічних досліджень сім’ї.  Параметри 

діагностики подружніх стосунків і відповідні методики. Порядок зняття, збору, класифікації, 

зберігання і застосування отриманої інформації. Регламентація соціально-діагностичних 

досліджень сім’ї у сучасних умовах. Проблеми і труднощі здійснення і отримання 

діагностичної інформації про сім’ю. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 



1. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования /О.А.Карабанова - М.: «Гардарики». 2005. – 310 с.  

2. Олифирович Н.И. Психология семейных кризисов/ Н.И.Олифирович, Т.А. 

ЗинкевичКуземкина, Т.Ф.Велента -СПб. : Речь, 2008.-360с. 

3. Психологія сімейних взаємин. Навчальний посібник /Під ред.М.С.Корольчука -К.: 

Ніка-Центр,2010.- 280 c. 

4. Психология семейних отношений с основами семейного консультирования. 

Учебное пособие /Под ред. Е.Г.Силяевой - М.:  Академия, 2004.- 195с. 

Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического  

консультирования / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. — М., 1988. 

 

 

 

1.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

 

1. Опрацювання рекомендованої літератури. 

2. Підготовути доповідь відповідно до теми практичного заняття. 

3. Підготувати мультимедійний супровід доповіді. 

6. Скласти словник термінів. 

 

V. Контроль якостi знань студентiв 

5.1. Форми i методи поточного контролю 

 

Колоквіум №1. 

1. Гендерні дослідження і психологія.  

2. Ставлення до жінки в різні історичні періоди.  

3. Міждисципланарні дослідження та їх особливовсті щодо вивчення гендеру.  

4. Предмет та завдання гендерної психології.  

5. Структура гендерної психології: психологія порівняння чоловіків та жінок; 

психологія жінок, психологія чоловіків, психологія гендерної соціалізації, психологія 

гендерних стосунків, гендерна психологія лідерства.  

6. Категорії гендерної психології.  

7. Співвіднесення понять «гендер» та «стать» у психології.  

8. Маскулінність та фемінність як головні категорії генедерної психології.  

9. Різниця у розумінні маскулінності/фемінності у біологічно орієнтованому 

психологічному знанні та гендерному підході.   

10. Теорії гендерних відмінностей: біогенетичний підхід: генетично-гормональна 

обумовленість (Х.Айзенк, М.Цукерман, С.Нолен-Хоекзема). 

11. Еволюціна концепція дифенціації статей В.А.Геодакян. 

12. Соціокультурний підхід: теорія соціальних ролей Е.Іглі, модель соціальних 

очікувань  (Дел Бока, Ашмон, Фелйнгольд). 

13. Модель «взаємозалежної-незалежної» Я-концепції (С.Крос, Л.Медсон). 

14. Теорія психологічної андрогенії С.Бем, концепція токенізму Р.Кентер.  

15. Теорії соціалізації: теорія нарцисизму (З.Фрейд, Я.Йорстад). 

16. Теорія сергрегації-конвергенції статей Е. Маккобі. 

17. Теорія «інформаційної обробки людини» Д.Гамільтона, «теорія схеми» С.Тейлора 

та Дж. Крокера, теорія гендерної схеми С.Бем.  

18. Теорії психології жінки: модель  «страху успіху» М.Хорнер. 

19. Моделі материнства, батьківства  Н.Ходоров, моральності К.Гилиган.  

20. Теорії психології чоловіка (Т.Парсонс, Р.Бейлс, Е.Маккобі).  

21. Теорії гендерних відносин: концепція сегрегації-конвергенції статей (Є.Маккобі).  

22. Методи дослідження генедеру. Кількісні та якісні підходи в дослідженні ґендеру.  

23. Соціально-психологічний аналіз гендерних стереотипів, гендерних ролей та 

гендерних атитюдів.  

24. Нормативна функція та зміст гендерних стереотипів.  

25. Гендерна соціалізація у дитячому та підлітковому віці.  



26. Специфіка гендерної соціалізації у дорослому віці.  

27. Гендерна ідентичність особистості. Проблема ідентичності у психологічній науці:  

28. Концепції, форми психологічного насильства щодо жінок. Насильство у 

гендерних стосунках.  

29. Фізичне, сексуальне, економічне, психологічне насильство.   

30. Трикутник Капмана.   

31. Жінкі і війна: психологічні аспекти.  

32. Психологічні аспекти насильства щодо жінок в контексті військових дій.  

33. Психологічні аспекти жіночого волонтерства.  

34. Психологічні проблеми жінок-військових.  

35. Травма війни у жінок.  

36. Психологічна допомога жінкам, постраждалим від насильства.  

37. Наслідки для особистості психологічного насильства.  

38. Методи психологічної роботи з наслідками насильства.  

39. Толерантність та милосердя у гендерному ракурсі. Гендерні аспекти милосердя.  

40. Жінки та чоловіки як миротворці, медіатори в конфліктах: психологічні 

передумови успіху.Альтруїстична поведінка та стать.  

41. Проблема балансу «кар’єра-сім’я».   

42. Психологія жіночого лідерства та кар’єри.   

43. Гендерні аспекти сімейних відносин та виховання.   

 

 

Колоквіум №2. 

 

1. Гендерні аспекти сімейних відносин та виховання.  

2. Уявлення про майбутнього чоловіка чи жінку.   

3. Потреби та цілі, що реалізуються жінками та чоловіками у шлюбі.  

4. Сумісність та задоволеність подружжя шлюбом.  

5. Розподіл сімейних ролей.  

6. Сім’я та робота в житті жінки та чоловіка.  

7. Гендерні особливості виховання батьками дітей: статеворольові особливості 

нагляду за дітьми.  

8. Психологія материнства. Психологія батьківства.  

9. Ставлення дітей до матері та батька.  

10. Гендерні особливості кризи у сім’ї.  

11. Зниження задоволеності шлюбом.  

12. Взаємини невістки та свекрухи.  

13. Гендерні особливості розлучення. Адьюльтер. 

14. Вдівство та стать. Повторний шлюб.   

15. Форми організації шлюбу і сім’ї, їх джерела і еволюція.  

16. Патріархальна  сім’я та її трансформації.  

17. Нормативні і квазі-сімейні моделі сім’ї та шлюбу.  

18. Психологічно благополучна і неблагополучна сучасна сім’я.  

19. Психологічне здоров’я сучасної сім’ї.  

20. Поняття гендеру.  

21. Гендерні стереотипи як основа функціонально-рольової структури сім’ї.  

22. Реалізація індивідуальних потреб в шлюбі і розмаїття сімейних функцій.  

23. Сімейні ролі і внутрішньосімейна рольова структура.  

24. Динаміка і періодизація сімейного життя. 

25. Нормативні та ненормативні сімейні кризи. 

26. Різновиди та основні причини сімейних конфліктів.  

27. Класифікація та основні категорії сімейних конфліктів (за В.А.Сисенко). 

28. Типові моделі поведінки подружжя в міжособистісних внутрішньосімейних 

конфліктах. 

29. Тактики розв’язання сімейних конфліктів.  

30. Ревнощі, подружня зрада та феномен «прощення» в сімейних стосунках.  



31. Розлучення як ненормативна сімейна криза. 

32. Причини розлучень.  

33. Періодизація процесів після розлучень. 

34. Класифікація стадій переживання втрати при переживанні втрати – розлучення за 

моделлю Ш.Кюблер-Росс.    

35. Правила у бінуклеарній сім’ї.  

36. Наслідки розлучення для чоловіків, жінок, дітей.  

37. Вплив розлучення батьків на дітей. Повторні шлюби.  

38. Роль сім’ї в соціалізації дитини.  

39. Особливості соціалізації дитини в сім’ї.  

40. Психологічні механізми соціалізації, за допомогою яких батьки впливають на 

дітей.  

41. Специфіка сімейного виховання.  

42. Особливості стилів сімейного виховання.  

43. Класифікація стилів сімейного виховання.  

44. Взаємозв’язок стилів виховання і особливостей становлення особистості дитини.  

45. Вплив неадекватного батьківського ставлення до дитини на відхилення в її 

психічному й особистісному розвитку.  

46. Причини неадекватного батьківського ставлення до дитини. 

47. Мета та завдання психологічної діагностики  сім’ї.  

48. Методи психологічного вивчення сім’ї.  

49. Умови і техніки проведення соціально-психологічних досліджень сім’ї.   

50. Параметри діагностики подружніх стосунків і відповідні методики.  

51. Порядок зняття, збору, класифікації, зберігання і застосування отриманої 

інформації.  

52. Регламентація соціально-діагностичних досліджень сім’ї у сучасних умовах.  

53. Проблеми і труднощі здійснення і отримання діагностичної інформації про сім’ю.  

 

5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю 

 

Запитання до заліку 

44. Гендерні дослідження і психологія.  

45. Ставлення до жінки в різні історичні періоди.  

46. Міждисципланарні дослідження та їх особливовсті щодо вивчення гендеру.  

47. Предмет та завдання гендерної психології.  

48. Структура гендерної психології: психологія порівняння чоловіків та жінок; 

психологія жінок, психологія чоловіків, психологія гендерної соціалізації, психологія 

гендерних стосунків, гендерна психологія лідерства.  

49. Категорії гендерної психології.  

50. Співвіднесення понять «гендер» та «стать» у психології.  

51. Маскулінність та фемінність як головні категорії генедерної психології.  

52. Різниця у розумінні маскулінності/фемінності у біологічно орієнтованому 

психологічному знанні та гендерному підході.   

53. Теорії гендерних відмінностей: біогенетичний підхід: генетично-гормональна 

обумовленість (Х.Айзенк, М.Цукерман, С.Нолен-Хоекзема). 

54. Еволюціна концепція дифенціації статей В.А.Геодакян. 

55. Соціокультурний підхід: теорія соціальних ролей Е.Іглі, модель соціальних 

очікувань  (Дел Бока, Ашмон, Фелйнгольд). 

56. Модель «взаємозалежної-незалежної» Я-концепції (С.Крос, Л.Медсон). 

57. Теорія психологічної андрогенії С.Бем, концепція токенізму Р.Кентер.  

58. Теорії соціалізації: теорія нарцисизму (З.Фрейд, Я.Йорстад). 

59. Теорія сергрегації-конвергенції статей Е. Маккобі. 

60. Теорія «інформаційної обробки людини» Д.Гамільтона, «теорія схеми» С.Тейлора 

та Дж. Крокера, теорія гендерної схеми С.Бем.  

61. Теорії психології жінки: модель  «страху успіху» М.Хорнер. 

62. Моделі материнства, батьківства  Н.Ходоров, моральності К.Гилиган.  



63. Теорії психології чоловіка (Т.Парсонс, Р.Бейлс, Е.Маккобі).  

64. Теорії гендерних відносин: концепція сегрегації-конвергенції статей (Є.Маккобі).  

65. Методи дослідження генедеру. Кількісні та якісні підходи в дослідженні ґендеру.  

66. Соціально-психологічний аналіз гендерних стереотипів, гендерних ролей та 

гендерних атитюдів.  

67. Нормативна функція та зміст гендерних стереотипів.  

68. Гендерна соціалізація у дитячому та підлітковому віці.  

69. Специфіка гендерної соціалізації у дорослому віці.  

70. Гендерна ідентичність особистості. Проблема ідентичності у психологічній науці:  

71. Концепції, форми психологічного насильства щодо жінок. Насильство у 

гендерних стосунках.  

72. Фізичне, сексуальне, економічне, психологічне насильство.   

73. Трикутник Капмана.   

74. Жінкі і війна: психологічні аспекти.  

75. Психологічні аспекти насильства щодо жінок в контексті військових дій.  

76. Психологічні аспекти жіночого волонтерства.  

77. Психологічні проблеми жінок-військових.  

78. Травма війни у жінок.  

79. Психологічна допомога жінкам, постраждалим від насильства.  

80. Наслідки для особистості психологічного насильства.  

81. Методи психологічної роботи з наслідками насильства.  

82. Толерантність та милосердя у гендерному ракурсі. Гендерні аспекти милосердя.  

83. Жінки та чоловіки як миротворці, медіатори в конфліктах: психологічні 

передумови успіху.Альтруїстична поведінка та стать.  

84. Проблема балансу «кар’єра-сім’я».   

85. Психологія жіночого лідерства та кар’єри.   

86. Гендерні аспекти сімейних відносин та виховання.   

54. Гендерні аспекти сімейних відносин та виховання.  

55. Уявлення про майбутнього чоловіка чи жінку.   

56. Потреби та цілі, що реалізуються жінками та чоловіками у шлюбі.  

57. Сумісність та задоволеність подружжя шлюбом.  

58. Розподіл сімейних ролей.  

59. Сім’я та робота в житті жінки та чоловіка.  

60. Гендерні особливості виховання батьками дітей: статеворольові особливості 

нагляду за дітьми.  

61. Психологія материнства. Психологія батьківства.  

62. Ставлення дітей до матері та батька.  

63. Гендерні особливості кризи у сім’ї.  

64. Зниження задоволеності шлюбом.  

65. Взаємини невістки та свекрухи.  

66. Гендерні особливості розлучення. Адьюльтер. 

67. Вдівство та стать. Повторний шлюб.   

68. Форми організації шлюбу і сім’ї, їх джерела і еволюція.  

69. Патріархальна  сім’я та її трансформації.  

70. Нормативні і квазі-сімейні моделі сім’ї та шлюбу.  

71. Психологічно благополучна і неблагополучна сучасна сім’я.  

72. Психологічне здоров’я сучасної сім’ї.  

73. Поняття гендеру.  

74. Гендерні стереотипи як основа функціонально-рольової структури сім’ї.  

75. Реалізація індивідуальних потреб в шлюбі і розмаїття сімейних функцій.  

76. Сімейні ролі і внутрішньосімейна рольова структура.  

77. Динаміка і періодизація сімейного життя. 

78. Нормативні та ненормативні сімейні кризи. 

79. Різновиди та основні причини сімейних конфліктів.  

80. Класифікація та основні категорії сімейних конфліктів (за В.А.Сисенко). 



81. Типові моделі поведінки подружжя в міжособистісних внутрішньосімейних 

конфліктах. 

82. Тактики розв’язання сімейних конфліктів.  

83. Ревнощі, подружня зрада та феномен «прощення» в сімейних стосунках.  

84. Розлучення як ненормативна сімейна криза. 

85. Причини розлучень.  

86. Періодизація процесів після розлучень. 

87. Класифікація стадій переживання втрати при переживанні втрати – розлучення за 

моделлю Ш.Кюблер-Росс.    

88. Правила у бінуклеарній сім’ї.  

89. Наслідки розлучення для чоловіків, жінок, дітей.  

90. Вплив розлучення батьків на дітей. Повторні шлюби.  

91. Роль сім’ї в соціалізації дитини.  

92. Особливості соціалізації дитини в сім’ї.  

93. Психологічні механізми соціалізації, за допомогою яких батьки впливають на 

дітей.  

94. Специфіка сімейного виховання.  

95. Особливості стилів сімейного виховання.  

96. Класифікація стилів сімейного виховання.  

97. Взаємозв’язок стилів виховання і особливостей становлення особистості дитини.  

98. Вплив неадекватного батьківського ставлення до дитини на відхилення в її 

психічному й особистісному розвитку.  

99. Причини неадекватного батьківського ставлення до дитини. 

100. Мета та завдання психологічної діагностики  сім’ї.  

101. Методи психологічного вивчення сім’ї.  

102. Умови і техніки проведення соціально-психологічних досліджень сім’ї.   

103. Параметри діагностики подружніх стосунків і відповідні методики.  

104. Порядок зняття, збору, класифікації, зберігання і застосування отриманої 

інформації.  

105. Регламентація соціально-діагностичних досліджень сім’ї у сучасних умовах.  

106. Проблеми і труднощі здійснення і отримання діагностичної інформації про сім’ю. 

 

5.3. Критерiї оцiнювання знань студентiв 

 

1. Грамотність використання термінологогічного апарату 

2. Логічність викладу матеріалу 

3. Обізнаність з науковою літературою по темі 

4. Повнота висвітлення матеріалу у виступі 

5. Творчі здібності до розкриття теми, висвітлення проблеми при виконанні практичних 

завдань. 

5.3.1.Розподіл балів за поточну успішність  

 

Вид контролю/ Кількість контрольних 

заходів за семестр 

Максимальна 

кількість балів за 

один вид 

контролю 

 

Загальна сума балів 

І Модуль  До 50 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 5 балів 

До 30 балів 

Модульний контроль: 

- виконання контрольної роботи 

 

До 2 балів 

До 20 балів 

ІІ  Модуль   До 50 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 5 балів 

До 30 балів 

Модульний контроль:  До 20 балів 



- виконання контрольної роботи До 20 балів 

РАЗОМ:  До 100 балів 

 

 

Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS: 

 
Оцінка за 100-

бальною шкалою 

університету 

Оцінка за національною шкалою Оцінка за 

шкалою 

EСТS 

Диференційована оцінка Оцінка у формі 

заліку 

90-100 

(творчий рівень) 

5  

(відмінно) 
 

 

 

 

Зараховано 

А 

80-89 

(високий рівень) 

4  

(добре) 

В 

70 -79 

(достатній рівень) 

С 

65 – 69 

(задовільний рівень) 

3  

(задовільний) 

D 

60-64 

(задовільний рівень) 

Е 

35-59 

(низький рівень) 

2  

(незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

Не зараховано – з 

можливістю 

повторного 

складання заліку 

FХ 

0-34 

(незадовільний 

рівень) 

2  

(незадовільний з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Не зараховано – 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

F 

 

 

 

VІ. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Назви розділів, 

тем. 

План, 

короткий зміст. 

К-

ть 

го-

дин 

Вид 

заняття 

(лекція, 

семінар, 

практ., 

лабор.р-та 

тощо) 

Література Засоби 

навчання, 

матеріали 

Конт-

роль 

Тема 1. 

Психологія в 

системі 

гендерного 

знання. 

Теоретичні 

основи та 

методи 

гендерної 

психології 

4 Лекція, 

практичне 

заняття. 

1.  Ткалич М.Г. 

Гендерна психологія/ 

Маріана Ткалич. – К.: 

Академвидав, 2016. – 

C.741 2. Берн Ш. М. 

Гендерная психология / 

Ш. М. Берн. — СПб. : 

Нева, 2001. —C.7-9 3. 

Wilkinson, S. (1997).  

Feminist psychology.  In 

D. Fox & I. Prilleltensky 

(Eds), Critical psychology.  

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, есе. 



An introduction (pp. 247-

264).  London: Sage 

Publications. 4. Мужчина 

и женщина. Часть 1. 

Похожие, но разные // 

Десмонд Моррис // BBC/ 

https://www.youtube.com/

watch?v=5PbayLZ3Q7k 

2. Бендас Т. В. 

Гендерная психология : 

учеб. пособие / Т. В. 

Бендас. — СПб.: Питер, 

2005. — C 42-54.  3. 

Горні К. Втеча від 

жіночості / К. Гоні // 

Незалежний 

культурологічний 

часопис «I». — 2003. — 

№ 27. — С. 6—23.  

 

Тема 2. Гендерні 

характеристики 

особистості.  

4 Лекція, 

практичне 

заняття. 

1. Ткалич М.Г. 

Гендерна психологія/ 

Маріана Ткалич. – К.: 

Академвидав, 2016. – 

C.55-127 2. Говорун Т. 

Стать та сексуальність: 

психологічний ракурс: 

навч. посіб. / Т. Говорун, 

О. Кікежді. — Т. : Навч. 

кн., 1999. —C.4-49.  

2. Гендер і 

сексуальність: 

хрестоматія / В. 

Гайденко (ред.). — Суми 

: Університетська книга, 

2009. — С.14-20 с. 4. 

Аннамари Дж. Введение 

в квир-теорию / 

Джадогос Аннамари. – 

М.: «Реабилитация» - 

2008. – 108 с. 5. 

Мужчина и женщина. 

Часть 1. Человеческая 

сексуальность // Десмонд 

Моррис // BBC/ 

https://www.youtube.com/

watch?v=0bCcKZYZOos  

 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, есе. 

Тема 3. 

Актуальні 

проблеми 

гедерної 

психології. 

Гендер та 

насильство 

4 Лекція, 

практичне 

заняття. 

1. Практикум по 

гендерной психологии / 

Под ред. И. С. Клециной. 

— СПб.: Питер, 2003. — 

С. 388-403  

2. Малкина-Пых И. 

Г.Насилие: психология и 

терапия// Гендерная 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, есе. 



терапия. Справочник 

практического психолога 

/ И. Г. Малкина-Пых,, 

М.:"ЭКСМО", 2006 – С 

120-145  

 

Тема 4. Гендер, 

робота та сім’я. 

4 Лекція, 

практичне 

заняття. 

1. Ткалич М.Г. 

Гендерна психологія/ 

Маріана Ткалич. – К.: 

Академвидав, 2016. – C. 

197-214  

2. Практикум по 

гендерной психологии / 

Под ред. И. С. Клециной. 

— СПб.: Питер, 2003. —

С.300-327  

3. Синдром 

«професійного 

вигорання» та профеайна 

кар'єра працівників 

освітніх органіцзацій: 

гендерні аспекти / за 

наук. ред. С. Д. 

Масименка та ш. — К.: 

Міленіум, 2004. — С.63-

98.  

4. Ильин Е. П. 

Мужчины и женщины в 

семье // Пол и гендер / Е. 

П. Ильин. — СПб. : 

Питер, 2010. —С. 356-

417   

 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, есе. 

Тема 5. Предмет 

та завдання 

«Психології 

сім’ї»  на 

сучасному етапі. 

Сім’я та шлюб  

(основні 

поняття). 

6 Лекція, 

практичне 

заняття. 

1. Голод С.И. 

Стабильность семьи: 

социологический и 

демографический 

аспекты/С.И.Голод – Л.: 

Наука, 1989. – 138 с. 

2. Карабанова О.А. 

Психология семейных 

отношений и основы 

семейного 

консультирования 

/О.А.Карабанова - М.: 

«Гардарики». 2005. – 310 

с. 

3. Малкина-Пых 

И.Г. Семейная терапия. 

Справочник 

практического 

психолога./И.Г.Малкина 

Пых -  М.: ЭКСМО, 

2008.-856 с. 

4. Шнейдер Л.Б. 

Семейная психология: 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, есе. 



учебн. Пособие для 

вузов/Л.Б.Шнейдер – 

[Изд.4е] -М.: 

«Академический 

проект»; Трикста,2008-

730с. 

5. Андреева Г.С. 

Социальная психология. 

/Г.С.Андреева – М.: 

МГУ, 1980. – 416 с. 

 

Тема 6. Джерела 

та тенденції 

розвитку сім’ї в 

сучасному світі. 

4 Лекція, 

практичне 

заняття. 

1. Андреева Т.В. 

Психология семьи. / 

Т.В.Андреева - СПб.: 

Речь, 2010. - 385 с. 

2. Карабанова О.А. 

Психология семейных 

отношений и основы 

семейного 

консультирования 

/О.А.Карабанова - М.: 

«Гардарики». 2005. – 310 

с. 

3. Николаева Е.И. 

Психология семьи: 

Учебник для вузов. 

Стандарт третьего 

поколения 

/Е.И.Николаева. – СПб.: 

Питер, 2013. – 336 с.: ил.  

4. Посысоев Н.Н. 

Основы психологи семьи 

и семейного 

консультирования. 

[Учебн. пособие для 

студентовВУЗов]/Под 

общ.ред. Н.Н.Посысоева. 

- М.: Изд. ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2004.-328с. 

5. Калина Р.Р. 

Введение в психологію 

семейных отношений 

/Р.Р.Калина – СПб.: Речь, 

2008. – 350 с. 

 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, есе. 

Тема 7. 

Функціонально-

рольова 

структура 

сімейних 

відносин. 

Життєвий цикл 

сім’ї 

4 Лекція, 

практичне 

заняття. 

1. Андреева Т.В. 

Психология семьи. / 

Т.В.Андреева - СПб.: 

Речь, 2010. - 385 с. 

2. Алешина Ю.А. 

Индивидуальное и 

семейное 

консультирование/Ю.А.

Алешина - М.: 

Независимая Фирма 

“Класс”, 1994. – 212 с. 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, есе. 



3. Ковалев С.В. 

Психология современной 

семьи./C.В. Ковалев – 

М.: Просвещение, 1991. 

– 243 с. 

4. Крюкова Т.Л. 

Психология семьи: 

жизненные трудности и 

совладание с 

ними/Т.Л.Крюкова, М.Ф. 

Сапоровская, Е.В. 

Куфтяк – СПб.: Речь, 

2005.- 240 с.  

5. Малкина-Пых 

И.Г. Семейная терапия. 

Справочник 

практического 

психолога./И.Г.Малкина 

Пых -  М.: ЭКСМО, 

2008.-856 с. 

6. Олифирович Н.И. 

Психология семейных 

кризисов/ 

Н.И.Олифирович, Т.А. 

ЗинкевичКуземкина, 

Т.Ф.Велента -СПб. : 

Речь, 2008.-360с. 

 

Тема 8. 

Шлюбно-

сімейні 

стосунки і 

проблеми 

4 Лекція, 

практичне 

заняття. 

1. Карабанова О.А. 

Психология семейных 

отношений и основы 

семейного 

консультирования 

/О.А.Карабанова - М.: 

«Гардарики». 2005. – 310 

с.  

2. Олифирович Н.И. 

Психология семейных 

кризисов/ 

Н.И.Олифирович, Т.А. 

ЗинкевичКуземкина, 

Т.Ф.Велента -СПб. : 

Речь, 2008.-360с. 

3. Психологія 

сімейних взаємин. 

Навчальний посібник 

/Під ред.М.С.Корольчука 

-К.: Ніка-Центр,2010.- 

280 c. 

4. Психология 

семейних отношений с 

основами семейного 

консультирования. 

Учебное пособие /Под 

ред. Е.Г.Силяевой - М.:  

Академия, 2004.- 195с. 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, есе. 



Семья в 

психологической 

консультации: Опыт и 

проблемы 

психологического  

консультирования / Под 

ред. А. А. Бодалева, В. В. 

Столина. — М., 1988. 

 

 

 

VІІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу  

 

Основні джерела 

1. Алешина Ю.А. Индивидуальное и семейное консультирование/Ю.А.Алешина - 

М.: Независимая Фирма “Класс”, 1994. – 212 с.  

2. Андреева Т.В. Психология семьи. / Т.В.Андреева - СПб.: Речь, 2010. - 385 с.  

3. Андреева Т.В. Семейная психология /Т.В.Андреева - СПб.: Речь, 2004. – 315 с.  
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