
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Фаховий коледж «Універсум» 

Циклова комісія з педагогічної освіти  

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Психологія і педагогіка сім’ї» 
 

3 курс 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

Галузь знань 23 Соціальна робота 
спеціальність 231 Соціальна робота 

 

Форма проведення: тестування. 

Тривалість проведення: 2 години.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google: 

Hangout s meet – для організації відео зв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування. 

Критерії оцінювання: 

Тестові завдання: питання 1 – 10 (тестові завдання з вибором однієї 

правильної відповіді), 11-15 (тестові завдання з вибором кількох правильних 

відповідей), 16-20 (тестові завдання на встановлення відповідності та 

послідовності), 21-25 (тестові завдання на завершення речення) оцінюються в  1 

бал. 

Орієнтовний перелік питань, які виносяться на екзамен 

1. Психологія і педагогіка сім'ї як наукова дисципліна.  

2. Предмет та основні завдання психології сім'ї.  

3. Місце психології сім'ї та шлюбу в системі сучасної наукової психології.  

4. Напрями і підходи у вивченні психології сімейних стосунків.  

5. Методи психологічного дослідження шлюбно-сімейних стосунків.  

6. Еволюція шлюбно-сімейних відносин в історії людського суспільства.  

7. Сутність поняття «шлюб». Походження шлюбу та його різновиди.  

8. Відкритий шлюб як різновид шлюбно-сімейних стосунків.  

9. Мотивація шлюбно-сімейних стосунків та її особливості.  

10. Сутність поняття сім'я, основні функції сім'ї та їх характеристика.  

11. Психологічна сутність сім'ї як малої соціальної групи.  

12. Сім'я як відкрита система.  

13. Взаємозв'язок сім'ї з іншими соціальними інститутами та системами.  

14. Функції сім'ї, їх характеристика.  

15. Соціально-психологічна характеристика сучасної сім'ї.  

16. Соціально-психологічний аналіз ролей у шлюбно-сімейних стосунках.  

17. Типи сімейних систем і особливості їх функціонування за В.Сатір.  

18. Динаміка шлюбно-сімейних відносин.  

19. Кризові періоди у розвитку шлюбно-сімейних стосунків.  

20. Соціально-психологічна характеристика стадій подружніх відносин.  

21. Періодизації життєвого циклу сім'ї.  



22. Етап дошлюбних стосунків. Моделі вибору супутника життя.  

23. Сім'я як агент соціалізації. Механізми сімейної соціалізації.  

24. Чинники впливу сім'ї на розвиток дитини, стилі сімейного виховання.  

25. Психологічні аспекти розвитку особистості дитини в неповній сім'ї.  

26. Розвиток особистості дитини в дисфункційній сім'ї.  

27. Психолого-педагогічна майстерність батьків.  

28. Особливості спілкування у сім'ї.  

29. Сімейні конфлікти: причини і шляхи розв'язання.  

30. Специфіка подружніх конфліктів та підходи до аналізу їх причин.  

31. Концепції і форми розпаду сімейних відносин.  

32. Фази розпаду емоційних стосунків у шлюбі.  

33. Стадії розлучення та їх характеристика.  

34. Причини зростання і мотиви розлучень.  

35. Розлучення та його наслідки.  

36. Особистісні та соціальні чинники порушення шлюбно-сімейних 

стосунків.  

37. Діагностична робота соціального педагога.  

38. Корекційно-розвиваюча робота педагога з дисфункційною сім'єю.  

39. Просвітницька і профілактична робота шкільного соціального педагога 

з родиною.  

40. Психологічні проблеми підготовки молоді до сімейного життя.  

41. Умови підтримки і розвитку психологічного здоров'я сім'ї.  
 

Екзаменатор                               Юлія ПАВЛЮК 

Голова ЦК                                 Альона ДОЦЕНКО 

 


