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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сімейне консультування як основний вид психологічної допомо-
ги є чи не найбільш затребуваним у суспільстві видом психологічної 
допомоги. Разом з тим її науково-методичне забезпечення з ураху-
ванням вітчизняних соціокультурних умов є чи не найменш розро-
бленою ланкою у сфері теорії та практики психологічного консуль-
тування.

Запропоновані методичні матеріали подані з метою забезпечення 
курсу “Основи сімейного консультування” та призначені для студен-
тів з метою формування у них уявлень про психологічну проблемати-
ку сімей, які звертаються за допомогою практичних психологів.

Зміст методичних матеріалів щодо забезпечення самостійної ро-
боти сприятиме реалізації практичної спрямованості підготовки 
студентів-психологів. Особлива увага у методичних матеріалах при-
діляється психотехнічним аспектам психологічного консультування 
сім’ї та приватним проблемам психологічної допомоги подружжю.

Самостійна робота зорієнтована на оволодіння студентами пев-
ною системою теоретичних знань, формування у них умінь та нави-
чок аналізувати сучасні проблеми сімейного консультування. Це дає 
змогу психологу, особливо психологу початківцю, опанувати широку 
науково-методичну основу для роботи у галузі психологічної допо-
моги сім’ї. Крім того, опитування студентів показали, що курс: “Осно-
ви сімейного консультування” є дуже важливим не лише для профе-
сійного становлення майбутніх психологів, але й для побудови взає-
мостосунків у їх власних сім’ях.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни

“ОСНОВИ СІМЕЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль І. Консультування сімейних пар

1 Актуальні проблеми консультування сім’ї 

2 Особливості консультування подружньої пари
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1 2

3 Консультування сім’ї у зв’язку із сексуальними проблемами

4 Індивідуальне консультування у зв’язку із сімейними
проблемами

5 Проблема переживання розставання з партнером

6 Проблема труднощів взаєморозуміння у сім’ї 

7 Консультування при розлученні подружжя

Змістовий модуль II. Консультування
дитячо-батьківських стосунків

8 Психологічні проблеми консультування батьків

9 Консультування батьків у зв’язку із проблемами у житті
дитини

10 Консультування батьків у зв’язку із їхніми власними
проблемами

ЗМІСТ
дисципліни

“ОСНОВИ СІМЕЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ”

Змістовий модуль I. Консультування сімейних пар

Тема 1. Актуальні проблеми консультування сім’ї 

Мета: систематизувати типологію актуальних проблем консуль-
тування сім’ї.

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти проаналізувати типологію проблем сімей, які зверта-
ються за допомогою до психолога.

Основні поняття та ключові слова: типологія проблем сім’ї.

Питання для самоконтролю

 1. Що слід розуміти під типологією сімейних проблем? Дати корот-
кий перелік.

 2. Які причини звернення подружжя до психолога?
 3. Яка тривалість роботи з подружньою парою?
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 4. Які вимоги до психоконсультативної роботи з сім’єю?
 5. Охарактеризуйте стратегії проведення психологічної консу-

льтації з сім’єю.

Творче завдання
Наталі та Андрію по сорок років. Вони одружені двадцять років, у 

них є вісімнадцятирічна донька. Андрій працює менеджером на  фірмі. 
Наталя ніколи не працювала, а тепер думає про те, щоб пошукати собі 
роботу. Уявіть, що вони попросили вас допомогти їм скласти життєві 
плани на перший період зрілості. Що їм слід очікувати і як краще при-
стосуватися до змін, які є неминучими.

а) Андрій ___________________________________________
б) Наталя ___________________________________________

Література: основна [3; 5; 6; 16: 19; 20; 24; 28; 35; 39; 44; 46]

Тема 2. Особливості консультування подружньої пари
Мета: проаналізувати особливості консультативної роботи по-

дружньої пари.
Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 

повинні навчитися з’ясовувати та визначати специфіку психологіч-
ного консультування під час роботи із подружньою парою.

Основні поняття та ключові слова: переваги роботи з подружжям, 
труднощі під час роботи із сімейною парою.

Питання для самоконтролю
 1. Назвіть два варіанти, за яких подружжя приходить на консуль-

тацію.
 2. Які переваги роботи з подружжям?
 3. Чи доцільним є використання домашніх завдань при роботі з под-

ружжям?
 4. Які особливості спільної роботи подружжя під час консультуван-

ня?
 5. За яких обставин консультант може бути ініціатором окремих 

зустрічей з членами подружньої пари?

Творче завдання
Прочитайте розповідь та поясніть, яким чином кожен із вчинків 

батьків сприяє адаптуванню дітей до розлучення.
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Артем та Тетяна прийшли до висновку, що їхнє сімейне життя не 
заладилося: постійно сперечаються один з одним, відносини зайшли 
у глухий кут. Вони прийшли до висновку, що вони мають розлучити-
ся, причому за обопільною згодою.

1. Тетяна попросила одну із своїх подруг, (також розведену жінку)
про те, щоб її діти прийшли до них додому та розповіли її дітям, як 
їм живеться після того, як батьки розлучилися. Артем, у свою чергу 
запропонував цікаву дитячу розповідь, на таку саму тему. Подружжя 
пояснили дітям, що діти не повинні звинувачувати себе у невдалому 
шлюбі батьків, що відповідальні за ситуацію, лише дорослі;

2. Артем і Тетяна вирішили: 
• влаштувати невеличкий прийом, коли вони обидва у 

присутності друзів та родичів пообіцяють любити дітей та 
турбуватися про них;

• попросять близьких про емоційну підтримку у перші, 
найскладніші місяці після розлучення.

Література: основна [1; 5; 6; 14; 16; 17; 20; 25; 34; 35; 40; 46]

Тема 3. Консультування сім’ї у зв’язку із сексуальними
проблеми

Мета: розповісти студентам про особливості консультування сім’ї 
у зв’язку із сексуальними проблемами.

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти визначити особливості психологічного консультуван-
ня сім’ї із сексуальною проблематикою.

Основні поняття та ключові слова: сексуальність, сексуальні про-
блеми сім’ї, порушення сексуальної активності, гіперсексуальність.

Питання для самоконтролю
 1. Висвітліть сутність жіночої та чоловічої сексуальності.
 2. Охарактеризуйте особливості роботи психолога над створенням 

позитивного тла у спілкуванні з сім’єю із сексуальними пробле-
мами.

 3. Які існують труднощі сприйняття подружжям власних сексуаль-
них проблем ?

 4. Які ви знаєте порушення сексуальної активності у сім’ї?
 5. Розкрийте сутність гіперсексуальності як проблеми у сімейних 

стосунках.
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говорять за її спиною, але у вічі ніхто нічого їй не висловлює. Вона 
дуже цінує свою роботу, але умови у колективі стають нестерпними.

Ваші дії як консультанта у такій ситуації?
Література: основна [3; 6; 14; 15; 17; 19; 22; 25; 33; 36; 40; 44–47]; 

додаткова [50; 58]
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Тема 10. Консультування батьків у зв’язку із їхніми
власними проблемами

Мета: пояснити студентам специфіку психологічного консульту-
вання батьків у зв’язку з  їхніми власними проблеми.

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні  вміти висвітлити особливості консультування батьків через 
їхні власні проблеми під час психологічної сесії.

Основні поняття та ключові слова: особисті проблеми, нетради-
ційні форми шлюбу.

Питання для самоконтролю
 1. Охарактеризуйте стратегії психоконсультативної роботи залеж-

но від причин звернень клієнтів.
 2. Які особистісні проблеми й переживання можуть лежати в основі 

звернення до консультанта батьків у зв’язку з дорослими дітьми.
 3. Яку стратегію й тактику треба використовувати консультан-

ту щоб допомогти клієнтові замислитись над власним життям і 
своїми бажаннями, щоб він почав діяти та відчув себе активним 
та потрібним?

 4. Від чого, на вашу думку, залежать взаємостосунки будь-якого 
подружжя?

 5. Які зовнішні та внутрішні фактори можуть зруйнувати 
гармонійні сімейні стосунки партнерів?

 6. Які ви знаєте нетрадиційні форми шлюбу? Які  їх переваги та 
недоліки?

Творчі завдання
1. Олегу Степановичу 60 років. Він розумний та енергійний, але 

в компанії, де він працює, не тримають людей пенсійного віку: його 
звільнили. Олег Степанович вважає, що до нього поставилися не-
справедливо, адже він працював продуктивніше багатьох молодих 
колег. Його емоційний стан з кожним днем погіршується.

• Чому Олег Степанович переживає депресію?
• Що б ви йому порадили?
2. Жінка зазнає великих навантажень на роботі, окрім того, їй по-

стійно та безпричинно роблять зауваження, дорікають. Їй здається, 
що всі навколо вороже до неї ставляться. На неї дивляться з подивом, 
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 6. Які можуть бути психологічні та біологічні причини зниження 
сексуальної активності у подружжя?

Творче завдання
Проаналізуйте випадок із практики.
“Мій чоловік працює старшим менеджером в одній великій ком-

панії. Він трудоголик, без роботи себе не уявляє та віддається їй по-
вністю. Гроші заробляє великі. Мені б лише жити та радіти, проте яка 
радість від чоловіка, який вже другий рік падає від втоми та засинає, 
ледве торкнувшись подушки? Спочатку я ревнувала, влаштовувала 
істерики, думала, що він завів собі когось на стороні. А потім зрозу-
міла, що він звичайний імпотент! І це у тридцять два роки! Я поділи-
лася своїм відкриттям із близькою подругою. Вона розсміялася: “Ти 
що не знаєш, що на заході таким трудоголикам ставлять діагноз “син-
дром менеджера”?! Нехай твій коханий піде до лікаря, поки не пізно”. 
Проте, як я і очікувала, чоловік відмовився іти до лікаря. Але мені як 
бути? Чи не завести коханця?”

Побудуйте алгоритм роботи психолога з цією проблематикою клі-
єнта. 

Література: основна [4; 17; 22; 26; 33; 34; 41; 45–47]; 
додаткова [50; 55; 57]

Тема 4. Індивідуальне консультування у зв’язку із сімейними 
проблемами

Мета: висвітлити студентам особливості індивідуального психо-
логічного консультування подружжя.

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти з’ясовувати та формулювати специфіку індивідуаль-
ного психоконсультування подружжя. 

Основні поняття та ключові слова: індивідуальний підхід до ро-
боти з клієнтом.

Питання для самоконтролю
 1. Які особливості індивідуального психологічного консультування 

подружжя?
 2. Наведіть приклади труднощів у стосунках із партнером.
 3. На які обставини має посилатися консультант у роботі з кожним 

із членів подружньої пари?
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 4. Що може стимулювати зміни у поведінці одного з членів подруж-
жя?

 5. Які причини спонукають звертатися одного з членів подружжя до 
психоконсультації?

 6. Зазначте вісім типів стосунків у сім’ї за Е. Берном.
 7. Яку ви знаєте традиційну динаміку стосунків у шлюбі.
 8. Розкрийте сутність роботи психолога із сім’єю з тривалим 

досвідом перебування у шлюбі.

Творчі завдання
 1. Назвіть дві переваги та два недоліки життя поза шлюбом;

а) переваги_________________________________________;
б) недоліки_________________________________________.

 2. Визначте, яка із категорій самотніх людей вступають у шлюб:
а) розведені;
б) овдовілі;
в) члени релігійних організацій;
г) люди, яким подобається жити самотньо.

 3. Проаналізуйте випадок із психологічної практики.
“Вона гарна жінка, — із роздратуванням говорив чоловік. — Вона 

кохає мене. Вона кинула усіх своїх подруг, тому що вони мені не по-
добались. Вона гарно готує, але так пристає до мене із своєю їжею, що 
я втрачаю апетит. Але головне — вона хоче, щоб я увесь свій вільний 
час проводив з нею, а мені з нею не цікаво. Я добре до неї ставлюся, 
але іноді мені хочеться просто втекти. Я кохав її, а тепер нічого не від-
чуваю. Як подумаю, що усе життя треба провести з нею, то здається, 
що життя закінчилося. Об’єктивно немає ніяких причин залишати її, 
я навіть відчуваю себе винним, що розлюбив. І себе не розумію: куди 
поділися мої почуття? Адже починалося все добре, зустрів жінку сво-
єї мрії...”.

Література: основна [3–5;14; 15; 17; 20; 21; 25;
28; 40; 42; 43; 45; 46];

додаткова [56]

Тема 5. Проблема переживання розставання з партнером
Мета: розкрити студентам особливості переживання клієнтом 

проблеми розлучення із партнером. 
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Тема 9. Консультування батьків у зв’язку із проблемами
у житті дитини

Мета: з’ясувати особливості консультування батьків із приводу 
проблем у житті дитини.

Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 
повинні вміти розкривати специфіку консультування батьків із при-
воду проблем у житті дитини.

Основні поняття та ключові слова: стилі виховання дитини, ко-
рекція стосунків батьки-діти, гіперопіка.

Питання для самоконтролю
 1. Що означає поняття “корекція” в контексті психологічного кон-

сультування батьків?
 2. Що означає вимога кваліфікованого вислуховування клієнта?
 3. Розкрийте зміст поняття “гіперопіка”. Якими є її наслідки для ди-

тини та батьків?
 4. Які проблеми батьків та дітей не підлягають психологічному кон-

сультуванню?
 5. Назвіть відомі вам форми й методи корекції стосунків між бать-

ками й дитиною.

Творчі завдання
1. Олені подобається хлопець з її класу. Керуючись спостережен-

нями психологів, як би ви порадили їй поводитися, щоб завоювати 
його симпатію:

а) “строїти” із себе недоторку, не висловлюючи своїх почуттів;
б) оточити його увагою, частіше йому дзвонити додому та дарува-

ти подарунки;
в) висловити зацікавленість у дружбі з ним, а з іншими хлопцями 

триматися холодно;
г) бути неприступною у спілкуванні з ним та нестримно фліртува-

ти з іншими. 
2. Шістнадцятирічна Вікторія вступила у статевий зв’язок із своїм 

однолітком попри те, що він їй зовсім нецікавий. Назвіть три можливі 
причини, які могли підштовхнути її до цього:

а) _______________________________________________
б) _______________________________________________
в) _______________________________________________

 Література: основна [1; 2; 8; 10; 11; 13; 24; 29; 38; 39; 41; 48];
додаткова [52]
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Змістовий модуль II. Консультування днтячо-батьківських 
стосунків

Тема 8. Психологічні проблеми консультування батьків
Мета: систематизувати для студентів типологію проблем кон-

сультування батьків.
Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 

повинні вміти визначати проблеми, з якими звертаються батьки за 
допомогою до психолога.

Основні поняття та ключові слова: скарги батьків на дітей, почут-
тя провини.

Питання для самоконтролю
 1. На які чотири групи умовно поділяють скарги батьків на дітей?
 2. Які проблеми найчастіше порушують батьки на консультаціях?
 3. Назвіть найважливіші риси консультативного контакту?
 4. Що означає поняття “відчуття своєї батьківської некомпетент-

ності”?
 5. Розкрийте зміст поняття “поняття провини батьків перед дити-

ною”.

Творче завдання
Усі наведені висловлювання зробила людина, введена в оману. До-

поможіть їй відмовитися від помилкових ідей надаючи їй потрібну 
інформацію.

а) “Чи варто витрачати свій час на вивчення дитячої психології? 
Усі жінки володіють материнським інстинктом та добре знають, як 
турбуватися про дітей” ___________________________________

б) “Ми з дружиною ніяк не можемо жити в мирі та постійно спере-
чаємося. І ми вирішили завести дитину, щоб набути спільних інтере-
сів” __________________________________________________

в) “Якщо я коли-набудь зустріну жінку, з якою захочу одружити-
ся, то у неї буде мінімум десятеро дітей. У великій сім’ї діти завжди є 
щасливими” ___________________________________________

г) “Я ніколи не заведу другу дитину. Відсутність братів та сестер дає 
дитині багато переваг і немає ніяких недоліків” _________________

Література: основна [1; 5; 6; 14; 16; 21; 24; 27; 37; 40; 45; 47]; 
додаткова [56; 57]
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Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботу студенти 
повинні вміти встановити специфіку переживань клієнта у разі роз-
лучення із партнером під час консультативної взаємодії із психоло-
гом.

Основні поняття та ключові слова: розлучення, ревнощі.

Питання для самоконтролю
 1. Розкрийте сутність нерівного зв’язку (відносини у сім’ях із вели-

кою різницею у віці) як можливої психологічної проблеми под-
ружжя.

 2. Які особливості психологічного консультування у випадках пере-
живання розлучення з партнером?

 3. Як з’ясовуються причини зради або охолодження подружніх 
стосунків?

 4. Як вирішуються під час консультування проблеми дітей розлуче-
них батьків?

Творчі завдання
 1. Визначте, за яких обставин розлучення викликає у людини 

найсильніші переживання:
а) коли один із подружжя залишає іншого;
б) коли оформлюється розлучення за обопільною згодою;
в) коли влаштовується шлюборозлучний процес;
г) коли друзі та родичі намагаються підтримати подружжя, що 

розлучається.
 2. Визначте, хто переживає найбільшу депресію:

а) вдова;
б) розведений чоловік;
в) неодружена жінка;
г) чоловік-гомосексуаліст.
3. Молода жінка перебуває у стані розгубленості: напередодні

ввечері чоловік повідомив їй, що у нього є інша і він вирішив до неї 
піти. Вмовляння не мали ніякої результативності. Він заявив, що все 
одно не буде з нею жити. Сьогодні ранком він зібрав речі та пішов, 
сказавши, що назавжди. 

Ваш алгоритм роботи як психолога з такою клієнткою.
Література: основна [4; 6; 14; 17; 31; 36; 46; 47];

додаткова [51; 55–57; 59]
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Тема 6. Проблема труднощів взаєморозуміння у сім’ї 
Мета: ознайомити студентів з типологією проблем труднощів

взаєморозуміння подружжя.
Методологічні вказівки: у процесі самостійної роботи студенти 

повинні вміти визначати та обґрунтовувати специфіку проблем труд-
нощів взаєморозуміння у сім’ї.

Основні поняття та ключові слова: “винуватець розриву”, “страх 
самотності”, “знецінення партнера”, “одиничність кохання”.

Питання для самоконтролю
 1. Які особливості консультування “винуватця розриву”?
 2. Що передбачає реорганізація стосунків з партнером?
 3. Що означає поняття “страх самотності”?
 4. Які методи консультування вирішують проблему “знецінення 

партнера”?
 5. Які ви знаєте психологічні причини зрад партерів по шлюбу?
 6. Які особливості консультування в ситуації підозри у зраді, що є 

не очевидною, а лише передбачуваною клієнтом?
 7. Якими є наслідки зрад (позитивні, негативні) для сім’ї?

Творче завдання
Як би ви поводилися на місці консультанта, та який би алгоритм 

вирішення сімейного конфлікту запропонували б подружжю у на-
ступній ситуації?

Чоловік прийшов пізніше звичайного додому. Сьогодні він закін-
чив чергову “ліву” роботу та отримав за неї гроші. Він у гарному на-
строї та трохи напідпитку. Дружина втомилась та ображена на чолові-
ка. У них виник конфлікт. Дружина звинуватила чоловіка в тому, що 
він зовсім не думає про родину, що у нього своє власне життя, а вона 
зі своїми сімейними турботами нічого гарного у своєму житті не ба-
чить. Чоловік виправдав свої часті затримки на роботі тим, що прагне 
більше заробити грошей саме для сім’ї. Взаємні звинувачення набули 
яскраво-емоційного забарвлення.

Література: основна [1; 6; 7; 12; 17; 18; 32; 35; 36; 43; 47]; 
додаткова [49; 54–57]
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Тема 7. Консультування при розлученні подружжя
Мета: розповісти студентам особливості перебігу психологічних 

консультацій при розлученні подружжя.
Методологічні вказівки: у ході самостійної роботи студенти по-

винні вміти розкривати специфіку консультативної діяльності пси-
холога із подружжям, яке розлучається.

Основні поняття та ключові слова: розлучення і діти, розлучення 
і страх самотності.

Питання для самоконтролю
 1. Які проблеми постають перед тими, хто розлучається?
 2. Аргументуйте своє ставлення до твердження, що у нашому 

сприйнятті розлучення — це жіноча проблема.
 3. Які труднощі взаєморозуміння переживають клієнти практичних 

психологів, налаштовані на розлучення?
 4. Якими є наслідки розлучення батьків для дітей?
 5. Наведіть низку рекомендацій, які можна було б надати батькам, 

які розлучилися, та бажають полегшити процес адаптації до цьо-
го їхньої дитини.

Творчі завдання
1. Вчора ввечері дванадцятирічний Михайло підслухав, як його 

батьки голосно сперечалися про те, скільки часу йому можна прово-
дити біля телевізора. Ранком мати сказала йому, що вони з батьком 
розлучаються, що вона буде жити в іншому місці. Визначте, які по-
чуття найімовірніше переживає Михайло:

а) розізлиться на матір;
б) розізлиться на батька;
в) відчує себе винним у розлученні батьків;
г) відчує полегшення від того, що вони більше не будуть сварити-

ся.
2. Ірина важко переживає розлучення батьків. Їй соромно за них, 

вона не хоче, щоб її друзі дізнатися про те, що сталося. Скажіть, що 
можна їй порадити:

а) попросити співчуття у близьких та рідних;
б) подумати про те, чи не стала вона сама причиною розлучення;
в) поговорити з дітьми, батьки яких розлучитися;
г) намагатися не думати про те, що сталося.

Литература: основна [4; 6; 12; 17; 20; 34; 46; 47];
додаткова [49; 51–57]


