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ВСТУП 
Програма вивчення спецкурсу «Етика та психологія сімейного життя» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів усіх напрямів та спеціальностей університету. 

Предметом вивчення курсу є історичні, психологічні та етичні аспекти 

сімейного життя. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Спецкурс «Етика та психологія сімейного життя» тісно пов’язана з цілим 

рядом дисциплін педагогічного та психологічного напрямку, такими як 

соціальна педагогіка, вікова та педагогічна психологія, психодіагностика, 

конфліктологія. В ході вивчення курсу знання отримані студентами в рамках 

даної дисципліни дозволять використати їх у вивченні дисциплін соціально-

гуманітарного спрямування, як: філософія, політологія, соціологія. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1.Метою курсу є формування у студентів масиву теоретичних знань 

що дозволить підвищити рівень обізнаності молоді з питань історії розвитку 

інституту шлюбу, а також філософських уявлень про родину та шлюб на 

різних етапах розвитку суспільства; родинних відносин у дискурсі історії 

української сім’ї; створення цілісного уявлення про роль релігійного та 

суспільного фактору у формуванні структури сім’ї, побудови внутрішніх 

стосунків у середині цієї первинної лакуни соціумного масиву. Метою 

вивчення дисципліни є і проведення морально-психологічної підготовки 

молоді до створення родини та виконання подружніх та батьківських 

обов’язків.  

1.2. Основні завдання курсу «Етика та психологія сімейного життя»: 

Теоретичні: 

- формування у студентського загалу уявлення про інститут сім’ї; 

- сприяння формуванню погляду студентів на соціальну роль чоловіка та 

жінки у суспільстві; 

-  використання надбань світової та української національної сімейної 

традицій для вироблення у молоді бачення важливості значення 

родинного виховання для повноцінного формування індивіда в антуражі 

можливостей та викликів сучасного світу, а також виховання нових 

поколінь; 

- сприяння вмінню досліджувати явища і процеси, що впливають на 

трансформації родинного інституту; 



- утворення у студентів теоретичного базису з проблематики стосунків 

між статями в дошлюбний період та в ході сумісного сімейного 

проживання; 

- вироблення знань про функції та цілі сім’ї; 

- отримання інформації про форми шлюбу та родини, для подальшої 

побудови відповідного уявлення у студентів. 

Практичні: 

- вміння працювати з джерелами та літературою, які дозволять поглибити 

знання з проблематики курсу; 

- вміння використати отриманні в ході вивчення курсу знання у своїй 

професійній діяльності та для формування чіткої громадянської позиції в 

питаннях важливості родинних інститутів; 

- використання отриманих базових знань з сімейного законодавства 

України для реалізації особистого конституційного права на захист сім’ї; 

- сімейна соціалізація студентської молоді. 

Зміст курсу «Етика та психологія сімейного життя» спрямований на 

формування компетентностей, які узгоджуються із загальною та 

професійною підготовкою бакалаврів: 

1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Очікувані результати навчання: 

- формування базових знань з дисципліни що дозволяють провести 

осмислення проблеми сімейних відносин і розуміння тенденцій розвитку 

родинних інституцій, їх вплив на формування сучасного українського 

суспільства; 

- вироблення у студентів вміння до критичного оцінювання набутих 

знань, з метою їх подальшого використання в навчальній діяльності, 

обробки і трансформації отриманого теоретичного матеріалу в 

практичну реалізацію в ході власної соціальної активності; 

- формування здатності для подальшого самостійного вивчення 

проблемних питань етичних стосунків між статями та у родинному 

організмі; 

- створення фундаменту юридичної освіченості та грамотності у питаннях 

сімейного законодавства. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30 годин / 1 кредит 

ECTS. 

 



2. Інформаційний обсяг спецкурсу «Етика та психологія сімейного 

життя» 

Змістовний модуль 1. Шлюб та родина в контексті історичних 

трансформацій людського суспільства 

Змістовний модуль 2. Родинний інститут в умовах викликів сучасності 

 

1. Розвиток родинних інститутів: історична ретроспектива 

Зародження родинних відносин у первісну епоху. Виникнення та 

розвиток парної родини. Шлюбні відносини в умовах ранньодержавних 

суспільств Сходу (Єгипет, Месопотамія, Вавілонія, Ассирія). Родина доби 

античності. Шлюб та сім’я в давньому Римі. Родина в епоху «Темних віків» – 

раннього середньовіччя (V – XI ст.). Шлюбні відносини у «Високий період» 

середніх віків (ХІІ – ХІV ст.). Розквіт ліньяжу – родинного колективу на 

основі кровно – родинних зв’язків та шлюбних союзів і спільного володіння 

власністю. Місце жінки у середньовічному суспільстві. Лицарський кодекс 

честі та міжстатеві стосунки. Еволюція уявлень про родину в добу 

Відродження («Пізнього середньовіччя») (кінецьXIV – XVI ст.). Зміни 

суспільної моралі. Аристократичний шлюб. «Куртуазність». 

Антропоцентризм та культ тіла. Розгортання Реформації: вища ціль 

існування сім’ї і місце жінки. «Мистецтво» залицяння і дошлюбні відносини 

у добу бароко. Культура «інтимної повсякденності» в період раннього 

Нового часу (XVI – XVII ст.).Сімейний інститут через призму погляду 

регіональних цивілізаційних проектів: московський «Домострой», жінка та 

родина у «самурайській» Японії доби Сегунату, сім’я та поняття 

«родинності» в османській Туреччині. Узаконений адюльтер: традиція 

фаворитизму в епоху «Старого порядку» (XVII cт. – 1789 р.). Епоха 

Просвітництва: погляд на жінку та функції сім’ї. Велика Французька 

революція (1789 – 1799 рр.): видозмінення ставлення до сімейних цінностей 

та подружніх стосунків. Британська «Вікторіанська» модель міжстатевих та 

родинних відносин. 

2. Трансформація родини у ХХ – ХХІ століттях 

«Соціалізація» сім’ї: родина – «комуна» – експерименти перших років 

«Радянського проекту» (І половина 1920-х рр.). «Родина – лакуна 

суспільства»: репродуктивна та виховна функції сім’ї з погляду 

комуністичної ідеології в епоху розквіту ленінсько-сталінської моделі 

тоталітарної держави (1920 – 1980-ті рр.). Роль та значення родини в 

контексті фашистської і нацистської моделей суспільно-державної ідеології 

(1920 – 1940 рр.).  Шлюбні стосунки у західних країнах в новітній історичний 

період. Утворення альтернативних форм родинних стосунків. Проблема 

законності шлюбного співжиття. Основні тенденції виховного процесу в 

середині родини у новітню добу. 

3. Шлюб та сім’я в українській традиції 

Спілкування між статями і уявлення про родину в дохристиянський 

період. Рід та родина в світогляді східних слов’ян. Роль Православної церкви 

у формуванні понять про сімейний обов’язок. Місце релігії в локальному 



«світі» руської родини. Правова база стосунків між подружжям у Києво-

Руській державі. Виховання дітей. Станові відмінності: функції родини через 

«шляхетську» та «хлопську» призми. «Гербова» сімейність і практика 

«усиновлення» в традиції шляхетської доби. Шлюбний вік. Система 

виховання аристократичної молоді. Стосунки між різними віковими групами 

в середині родини. «Кровна честь» та «кровна помста» як маркер уявлень про 

сімейні цінності. Релігійний фактор у міжстатевих стосунках, родинних 

відносинах та вихованні дітей в епоху Речі Посполитої. Культура сватання та 

весільна традиція козацької доби. Погляд на дошлюбні та позашлюбні 

відносини. Місце жінки в Українському гетьманстві. Класові канони 

зовнішнього вигляду чоловіків та жінок. Сімейне дозвілля. Домашній побут 

української військової аристократії та простолюду. Предмети інтер’єру як 

показник статусу родини. Влада батька та чоловіка. Права дружини. Нерівні 

союзи. Шлюби за розрахунком. Практика шлюбних контрактів. Розлучення 

та розподіл майна. Виховання дітей. Домашня освіта. Домашні звичаї та 

побутові звички. Культ жінки в поетиці українського лицарства доби 

«козацького бароко». Погляд на асоціальну поведінку та статеві девіації. 

Стосунки між подружжям в Наддніпрянщині у контексті нормативно-

правової системи Російської імперії. Значення родини для монархічної 

ідеологеми царської Росії. Сім’я та сімейність в умовах мовної та культурної 

диференціації українського села та міста в ХІХ ст. Феномен селянської 

родини як фактору збереження української національної ідентичності. Стан 

міжродинних стосунків і традиційні сімейні цінності українців Галичини та 

Волині в епоху австро-угорського панування. Родина як осередок виховання 

«українськості» в умовах наступу полонізації на західно-українських землях 

(1920-1930-х рр.). «Сімейність» буковинських українців на захисті етнічної 

самобутності в добу румунської окупації (1919 – 1940 рр.). Патріотично-

державницьке  домашнє виховання – фундамент розростання українського 

національно-визвольного руху в Західній Україні та Закарпатті (1920 – 1940-

х рр.). 

4. Еволюція української родини в умовах сучасного суспільства 

Базові сімейні цінності. Тенденції формування та функціонування 

сучасної української родини. Роль родини у забезпеченні життєздатності 

нації. Малодітні сімейні союзи. Зниження віку вступу у шлюб. Виховання 

дітей одинокими матерями. Ефект «безбатченків». Надмірна батьківська 

опіка. Фінансовий фактор нетривалості шлюбних відносин. Цінності в 

уявленні сучасного українського чоловіка. Основні ціннісні орієнтири у 

життєвій системі координат сучасної жінки. Проблема гендерної рівності в 

українському суспільстві. Характерні риси сучасного погляду на виховання 

дітей. Становлення українського громадянського суспільства та нетрадиційні 

союзи. Альтернативні форми шлюбних відносин. 

5. Місце сім’ї у релігійній системі цінностей 

Аврамічна традиція патріархальної родини. Родина – домашня церква. 

Основна ціль існування християнської родини. Сенс життя. Взаємовідносини 

з Богом. Батьківська модель стосунків між Творцем та творінням. Примат 



виховання духовних цінностей. Обов’язки членів родинного колективу.  

Авторитет батьків. Проблема рівності статей у християнстві. Місце жінки. 

Питання припинення шлюбних відносин. Вчення про дошлюбну чистоту та 

цнотливість. Конфесійна та деномінаційна перспективи розгляду 

проблематики сімейного співжиття та питання статевої девіативності. 

Суть взаємних відносин між чоловіком та дружиною в ісламі. Типи 

шлюбів в різних напрямках ісламу. Багатоженство. Обов’язки та права 

чоловіка. Обов’язки дружини. Роль батьків у виборі учасників шлюбного 

союзу. Сакральне значення дітонародження. Виховання дітей в 

мусульманській родині.  Місце батьків в особистій системі цінностей 

молодого мусульманина. Проблема закритості ісламської родини. Рух за 

статеву рівність в країнах з домінуванням магометанської релігії. 

Життя мірянина та сімейні стосунки у буддизмі. Служба дітей батькам. 

Способи демонстрації любові та поваги до батьків. П’ять обов’язків батьків 

перед дітьми. Участь батьків в організації шлюбу. Питання спадку в 

буддизмі. Рівні любові.  Кохання між чоловіком та жінкою: звичка, насолода, 

бажання. Сімейна любов. Універсальна, вселенська любов просвітлених 

сутностей. 

Місце шлюбних стосунків у парадигмі іудаїзму. Індуїстське бачення 

родини. Сімейні відносини в концепції конфуціанства. Погляд на шлюб та 

родинність в синтоїзмі. 

6. Родина та суспільство 

Спілкування. Стадії виникнення приязні. Дружба. Закоханість. Кохання. 

Планування сім’ї. Дошлюбна чистота. Наслідки ранніх статевих зв’язків. 

Питання віку шлюбної згоди. Шлюб з кохання. Шлюб з розрахунку. Бажання 

вступити у шлюб як результат морального виховання індивіда. Вимушений 

шлюб. Фактор вікової та майнової нерівності при утворенні родинного 

союзу. 

Традиційна родина. Проблема нетрадиційних сімей. Неповна родина. 

Типи змішаних сімей. Альтернативні форми шлюбних стосунків. Самотність 

як актуальна проблема сучасного суспільства. Питання співмешканства. 

Причини небажання реєстрації шлюбу. Суспільна дискусія навколо 

незареєстрованого співмешканства. Свідомо бездітний шлюб. Повторний 

вступ у шлюбні стосунки. Проблема позашлюбних відносин. «Відкритий» 

шлюб – феномен сучасності. Колективне співмешканство. 

Проблема взаємовідносин між різними віковими група в середині однієї 

сімейної інституції. Питання співжиття різних за віком членів родини в 

умовах спільного дому. Значення  та вплив сімейних традицій на формування 

уявлень про шлюб та родинні стосунки. Сімейна історія як первинний фактор 

виховання твердої, свідомої громадянської позиції індивіда. 

Структурні різновиди сім’ї. «Нуклеарна» родина (чоловік, дружина і 

спільні діти). «Доповнена родина» (подружня пара, діти та родичі інших 

поколінь). «Деформована» родина (вітчим/ мачуха замість одного з батьків). 

Типи функціональних особливостей родини. Поняття «гармонічної» та 

«дисгармонічної» сім’ї. Розподіл функціональних ролей у родині. 



Централістський або авторитарний тип. Автономний тип – мирне паралельне 

співіснування подружжя з рівноправним розподілом функцій. 

Демократичний розподіл функцій між членами сімейного колективу. Типи 

сімейних структур за критеріями влади: патріархальна, матріархальна, 

егалітарна родини.  Фундаментальні функції сімейного інституту. 

Репродуктивна функція. Функція виховання. Господарсько-економічна та 

відновна функції. Комунікативна і регулятивна функції сім’ї. 

Психологічний клімат. Психологічна сумісність подружжя. Єдність 

ціннісних орієнтирів. Статева сумісність. Вплив характеру та темпераменту 

членів подружнього союзу на побудову здорових родинних відносин. Згубні 

звички як деструктивний фактор сімейного життя. Проблема наявності 

спадковості рис характеру та звичок батьків дітьми. Руйнівний вплив 

асоціальної поведінки в контексті сімейних відносин. 

Сім’я як мала соціальна група. Призначення родини для задоволення 

групових та суспільних потреб. «Ідеальна держава» Платона та сім’я. Родина 

з точки зору філософії Жан-Жака Руссо. Сімейний інститут у контексті 

філософії Еммануїла Канта. Особливості взаємовпливу «родина-суспільство» 

в умовах сучасного світу. 

7. Українська держава на захисті сімейних цінностей 

Визначення поняття сімейного законодавства. Захист родини за 

Конституцією України. Права чоловіків та жінок. Материнство та дитинство. 

Принципи регулювання сімейних відносин згідно Конституції. Права і 

обов’язки сторін у шлюбі. Зобов’язання батьків по відношенню до дітей. 

Обов’язки дітей. Основний Закон про захист прав дитини. Обов’язки 

держави по відношенню до дітей. Міжнародні договори України що 

регулюють сімейні відносини. Конвенція ООН про права дитини, 1989 р. 

Сімейний Кодекс України. Історія створення пласту сімейного законодавства 

в Україні. Закони України що додатково регулюють сімейні відносини. Закон 

України «про охорону дитинства», 2001 р. Закон України «Про 

попередження насильства в сім’ї», 2001 р. Закон України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми», 1992 р. Установи та організації що займаються 

питаннями захисту сім’ї та прав дітей. 

Поняття домашнього насильства. Види та типи домашнього насильства. 

Особливості фізичного насильства. Економічне насильство. Психологічне 

насилля. Сексуальне насилля в родини. Результати насильства. Байдужість до 

інтересів та потреб дитини як вид насильства у родині. Соціальні наслідки 

жорстокого поводження з дитиною. Юридичні наслідки насилля у родині. 

Увага громадськості до проблем родини. Засоби вирішення питання 

сирітства. Криза інституту родини. Зростання сімейного неблагополуччя. 

Соціальні причини розпаду сім’ї. Низький рівень підготовки батьків з питань 

сімейного виховання. Проблема збереження сім’ї як цивілізаційної цінності. 

Фактор війни у вихованні дітей, в сучасному українському суспільстві. 

Феномен «комбатанства» і сучасна українська родина. Проблема реабілітації 

сімей що були свідками бойових дій. 
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік 

5. Засоби діагностики успішного навчання 

1. Поточний контроль 

Проводиться на кожному семінарському занятті. Оцінюється рівень 

розуміння студентом теоретичного матеріалу, вміння формулювати основні 

положення з теми. 

2. Поетапний контроль 

Проводиться по закінченню вивчення розділів програми. Проходить у 

формі контрольної роботи або тестових завдань. 

3. Підсумковий контроль 

Підсумкова контрольна робота. 


