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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток наукових знань про сім’ю розпочався порівняно 

недавно, що пов’язано із низкою причин. Сім’я є соціальним інститутом і малою 

соціальною групою, яка складається з осіб, об’єднаних: шлюбом, стосунками 

кровного споріднення або породження (усиновлення); спільним побутом, 

економічним, морально-психологічним укладом та взаємною відповідальністю. 

Здебільшого проблеми, з якими зустрічаються учасники сімейної взаємодії, 

регулюються культурними нормами соціуму, інколи є об’єктом соціальних табу. 

Внаслідок цього запит на психологічну допомогу у вирішенні проблем сім’ї 

сформувався пізніше, аніж окремої особи, тому фахівці з психічного здоров’я 

початково розглядали сім’ю в контексті психології особистості, медичної, вікової, 

соціальної психології тощо.  

Становлення психології сім’ї як галузі наукових знань зумовлюється 

потребами суспільної практики та фіксується у досліджуваних аспектах проблеми. 

Зокрема, йдеться про розробку проблем сім’ї в філософії (Г.-Ф. Гегель, 

Т. Кампанелла, Конфуцій, Т. Мор, Платон та ін.), антропології (Л.-Г. Морган, 

М. Мід та ін.),  соціології (Е. Берджесс, Е. Дюркгайм, В. Огборн, Т. Парсонс), 

соціобіології (Д. Басс, В. Гамільтон, Р. Тріверс), психології (К. Гордон, Ф. Каслоу, 

Дж. Тобурн, Т. Секстон, М. Стентон та ін.) тощо.  

У психологічних дослідженнях здійснені спроби визначення предмета та 

узагальнення методів психології сім’ї (О. Г. Лідерс, Л. Б. Шнейдер); виокремлення 

основних наукових підходів до аналізу сім’ї (Л. В. Доманецька, В. М. Дружинін, 

В. В. Злагодух, О. О. Карабанова, М. С. Корольчук, І. І. Кранц, П. П. Криворучко, 

А. В. Лисова, О. І. Ніколаєва,  В.  І. Осьодло, Н. І. Погорільська, Л. В. Помиткіна, 

М. М. Посисоєв, Є. М. Потапчук, К. В. Седих, В. І. Слєпкова, Р. П. Федоренко, 

Н. С. Хімченко, Л. Б. Шнейдер та інші); встановлення особливостей 

інституціювання психології сім’ї в окремих країнах (К. Шнеевінд); обгрунтування 

парадигми (Дж. Лебоу, Дж. Магнавіта, В. Пінсоф) та методологічних засад 

психології сім’ї (Дж. Брей); застосування теоретичних піходів до практичної роботи 

з сім’єю (Дж. Браун, Д. Крістенсен, М. Ніколс, А. Б. Холмогорова, Р. Шварц); 

розробки окремих напрямів психології сім’ї: сімейного втручання (family psychology 

intervention science) (Дж. Брей, Р. Левант, Г. Ліддл, Д. Сантістебан) та сімейного 

подолання труднощів (coping) (Т. Л. Крюкова, О. У. Куфтяк, М. У. Сапоровська); 

дослідження впливу соціально-економічних перетворень у СРСР на трансформацію 

вітчизняної психології сім’ї (В. М. Поліщук); розвитку сімейної психотерапії в Росії 

(Е. Г. Ейдеміллер, О. В. Черніков, В. Юстіцкіс); виявлення найпоширеніших 

зарубіжних моделей практичної психологічної допомоги сім’ї та особливостей їх 

застосування у вітчизняних соціокультурних умовах (А. Я. Варга, З. Г. Кісарчук); 

вивчення замінних сімей як одного із типів сімей (Г. М. Бевз), позанаукових форм 

психологічного пізнання проблем сім’ї (О. В. Яремчук), наукового дискурсу з 

проблем сиблінгових стосунків (В. І. Осьдоло) та сімейних конфліктів у практичній 

психології (В. В. Турбан).  

З усім тим, психологія сім’ї, по-перше, все ще розглядається переважно як 

сфера практики, оскільки розвиток практичної роботи з сім’єю мав випереджальний 
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характер. Звідси виникає потреба у створенні теорії, яка б узагальнила існуючі 

дослідження і створила умови для пояснення та передбачення фактів.  

По-друге, одним із критеріїв становлення науки є виокремлення її предмета. 

Станом на сьогодні немає єдності в розумінні того, що ж є предметом психології 

сім’ї. Це є свідченням неструктурованості галузі на рівні теорії. 

По-третє, зростання складності функціонування психологічних форм, типів, 

видів сім’ї, з одного боку, і розвиток психології в цілому, її методологічного і 

методичного апарату робить можливим конкретне розв’язання завдань психології 

сім’ї з подальшим використанням результатів досліджень у практичній роботі.  

По-четверте, глобальні соціальні зміни призводять до прогнозованих і 

непрогнозованих змін інституту сім’ї, а подекуди навіть до втрати нею 

інституційних ознак. Це свідчить про нагальну потребу моделювання на науковій 

основі наслідків таких змін як для особи, так і для суспільства.  

По-п’яте, в ХХІ столітті змінюється форма сім’ї, її структура та функції; 

дитячо-батьківські, подружні та інші соціально важливі ролі наповнюються новим 

змістом. Це породжує запит на надання кваліфікованого психологічного супроводу 

учасників сімейної взаємодії та, водночас, потребу систематичних психологічних 

досліджень. 

Отже, актуальність та недостатня розробленість означеної проблеми у 

сучасній психологічній науці зумовили вибір теми дисертаційного дослідження:  

«Становлення психології сім’ї як галузі наукових знань у ХІХ–ХХ століттях». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота пов’язана з тематичним планом досліджень лабораторії загальної психології 

та історії психології імені В. А. Роменця Інституту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України «Історико-психологічний аналіз становлення провідних ідей в 

українській психологічній думці» (номер державної реєстрації 0112U001470), 

«Становлення базових парадигм української психології» (номер державної 

реєстрації 0115U000804). Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою 

радою Хмельницького національного університету (протокол № 3 від 29 жовтня 

2015 р.) та узгоджена рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук  НАПН України (протокол № 8 від 

15 грудня 2015 р.). 

Мета роботи – розробити цілісну концепцію становлення психології сім’ї як 

галузі наукових знань у ХІХ–ХХ століттях. 

Для дослідження поставленої мети вирішувалися такі завдання:  

1. З’ясувати провідні теоретико-методологічні підходи до аналізу проблем психології 

сім’ї як галузі наукових знань у ХІХ–ХХ століттях.  

2. Обґрунтувати та розробити концепцію становлення психології сім’ї як галузі 

наукових знань у ХІХ–ХХ століттях. 

3. З’ясувати в історичній ретроспективі особливості зміни предмету, наукової 

проблематики та становлення методологічних засад психології сім’ї як галузі 

наукових знань; виокремити і теоретично обґрунтувати основні етапи її становлення 

у досліджуваний період.  

4. Встановити специфіку соціально-історичної детермінації змісту психологічних 

досліджень проблем сім’ї. 
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5. Виявити роль міждисциплінарних досліджень у становленні психології сім’ї як 
галузі наукових знань.  
6. За результатами дослідження наукових концепцій представників основних 
психологічних підходів виокремити провідні теорії психології сім’ї як галузі 
наукових знань. 
7. Визначити основні тенденції розвитку психології сім’ї в ХХІ столітті. 

Об’єктом дослідження є психологія сім'ї як галузь наукових знань.  

Предмет дослідження – становлення психології сім’ї як галузі наукових знань 

у ХІХ–ХХ століттях. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять розробки проблем 

методології історії психології (К. О. Абульханова-Славська, Б. Г. Ананьєв, 

Л. І. Анциферова, Дж. Ф. Бреннен, О. О. Будилова, Е. Г. Борінг, І. В. Данилюк, 

А. М. Ждан, В. О. Кольцова, Г. С. Костюк, Т. Д. Марцинковська, Ю. М. Олійник, 

А. В. Петровський, В. А. Роменець, М. В. Савчин, В. О. Татенко, Б. М. Теплов, 

А. В. Фурман, П. Р. Чамата, А. В. Юревич, М. Г. Ярошевський, В. В. Умрихін, 

Д. Шульц, С. Шульц); фундаментальні положення та теоретичні принципи 

системного (Б. Г. Ананьєв, О. Є. Бочарова, В. О. Ганзен, Д. Гаспер, І. А. Доннікова, 

А. В. Карпов, Г. С. Костюк, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубінштейн), культурно-історичного 

(Л. С. Виготський, В. А. Роменець), соціально-історичного (Е. Г. Борінг, С. Шульц, 

Д. Шульц), логіко-наукового (Т. Кун, А. Койре, І. Лакатос, К. Поппер, А. Холл), 

особистісно-діяльнісного (К. О. Абульханова-Славська, Б. Г. Ананьєв, Р. Бенедикт, 

А. Кардинер, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, Н. В. Чепелєва та ін.) підходів. 

Теорії і положення про системну модель науки (Ю. П. Сурмін); методологію: 

історичного (О. М. Медушевська, М. Ф. Румянцева), історико-психологічного 

(А. М. Ждан, В. О. Кольцова, Т. Д. Марцинковська, Ю. М. Олійник, 

А. В. Петровський, В. А. Роменець, С. Шульц, Д. Шульц, М. Г. Ярошевський), 

джерелознавчого (М. Я. Варшавчик, Я. С. Калакура) дослідження; концепції: 

структури і генези наукової теорії (С. В. Стьопін), зовнішнього і внутрішнього 

інституціювання науки (Л. П. Киященко, М. Г. Лазар, Е. З. Мирська, О. О. Радугін), 

побудови міждисциплінарної галузі знань, зокрема етнонаціональної психології 

(І. В. Данилюк);  проблем сім’ї в системі державної політики (Г. М. Бевз, 

Л. З. Сердюк).  

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано такі 

теоретичні методи: а) організаційно-стратегічні: комплексного (Б. Г. Ананьєв, 

М. Блок), системного, порівняльно-історичного (М. Блок, І. Д. Ковальченко), історико-

генетичного (В. І. Вернадський, М. Г. Ярошевський), історико-типологічного аналізу 

(І. Д. Ковальченко), єдності історичного та логічного (О. А. Буділова), моделювання та 

аналогії; б) отримання наукових даних: бібліографічний (Б. Г. Ананьєв, 

П. І. Ковалевський, М. Г. Ярошевський), аналіз продуктів наукової діяльності вчених 

(праксиметричний метод), історико-біографічний; в) вивчення різних аспектів 

предметної сфери дослідження: біографічний (персоналістичний аспект), 

категоріальний аналіз (логіко-предметний аспект), культурно-логічний та історичний 

(соціальний аспект), розробки періодизації досліджуваного явища (процесуальний 

аспект); г) методи обробки, інтерпретації та пояснення отриманих даних: методи 
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якісного та кількісного аналізу, синтезу, індукції, дедукції, систематизації, 

класифікації; метод «обґрунтованої теорії» (Б. Глезер, А. Страусс). 

Наукова новизна одержаних результатів полягають в тому, що вперше: 

– проведено комплексне теоретичне дослідження становлення психології сім’ї 

як галузі наукових знань у загальнонауковому, теоретико-методологічному, 

психологічному вимірах та розроблено концепцію становлення психології сім’ї як 

галузі наукових знань у ХІХ–ХХ століттях, в якій відображено формування 

основних її підсистем: соціальної, інформаційно-комунікативної, методологічно-

інструментальної та гносеологічної (емпірико-теоретичної). 

– досліджено та обґрунтовано теоретичні та методологічні засади психології 

сім’ї як галузі наукових знань;  

– розроблено періодизацію становлення психології сім’ї як галузі наукових 

знань у ХІХ–ХХ століттях, яка містить етапи, виокремлення яких зумовлене зміною 

наукової проблематики (та предмету), соціально-історичними умовами та розвитком 

психологічного знання;  

– розкрито динаміку розвитку історико-психологічних досліджень проблеми 

становлення психології сім’ї в означений період, яка зумовлюється вимогами 

практики; 

– визначено основні передумови становлення психології сім’ї, серед яких 

найважливішими є культурно-історичні, політичні, інституційні (економічні 

перетворення ХІХ століття та політичний контекст: Перша і Друга світові війни, 

революція 1917 року та становлення тоталітарних режимів); виявлено 

закономірності цього процесу; 

– теоретично обгрунтовано взаємозв’язок еволюції форм шлюбно-сімейних 

стосунків у ХІХ–ХХ століттях та становлення психології сім’ї як галузі наукових 

знань, який полягає в тому, що перехід від одного домінуючого типу сім’ї до іншого (від 

розширеної патріархальної до нуклеарної)  привів до зміни соціальних основ шлюбу  та 

формування запиту на психологічну допомогу у вибудові сімейних стосунків; 

– розроблено теоретичні засади психології сім’ї з урахуванням теорій, 

створених представниками основних психологічних підходів, та з’ясовано їхнє 

значення в становленні психології сім’ї як галузі наукових знань; 

          – визначено основні тенденції розвитку психології сім’ї в ХХІ столітті; 

уточнено: 

– зміст основних наукових підходів до вивчення сім'ї у ХІХ–ХХ століттях та 

їхнє значення у становленні психології сім’ї як галузі наукових знань; показано, що 

дослідники аналізують сімейні стосунки на макросистемному (еволюціонізм, 

емпіризм, структурний функціоналізм, соціально-біологічний та соціально-

екологічний підходи) та мікросистемному (індивідуальному: психоаналіз, 

біхевіоризм, гуманістична та когнітивна психологія; системному: 

трансгенераційний, структурний, стратегічний, експіріенціальний) рівнях; 

удосконалено категоріально-понятійний апарат психологічної науки та 

психології сім’ї як галузі наукових знань; 

подальшого розвитку набуло вивчення зв’язку психології сім’ї із 

соціогуманітарними галузями знань: філософією, етнологією, антропологією, 

соціологією, соціобіологією тощо. 
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поглиблено: 

– знання про структуру психології сім’ї як галузі наукових знань. 

Теоретичне значення дослідження полягає у визначенні місця психології 

сім’ї як галузі наукових знань у системі психологічного знання; систематизації 

категоріально-понятійного апарату та уточненні понять «шлюб», «відкритий 

шлюб», «партнерські стосунки»; уточненні юридичного, біологічного та соціально-

психологічного змісту терміну «шлюб» і розмежування понять «шлюбні стосунки» 

та «статеві стосунки»; обґрунтуванні основних етапів розвитку психології сім’ї як 

галузі наукових знань у ХІХ–ХХ століттях в культурно-історичному контексті. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

можливості їх використання у науково-дослідній роботі – для подальшого 

вирішення теоретичних та практичних проблем психології сім’ї; навчальному 

процесі – для змістовного наповнення навчальних дисциплін у закладах вищої 

освіти, зокрема: «Психологія сім’ї», «Психологія сімейних стосунків», «Робота 

практичного психолога з сім’єю», «Історія психології» тощо та для підготовки  

навчально-методичної літератури; для діагностики та психологічного супроводу у 

просвітницькій, консультативній та психотерапевтичній роботі із сім’єю. 

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес 

Хмельницького національного університету (довідка №76 від 29.12.2016 р.), 

Вінницької академії неперервної освіти (довідка №01/21-370 від 05.05.2017 р.), 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка 

№117/01 від 17.05.2017 р.), Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки (довідка №03-28/02/1574 від 25.05.2017 р.), Хмельницького інституту 

соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» (довіка №70/1 від 19.05.2017 р.), 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» 

(довідка №1628/01-12 від 11.05.2018 р.), Київського національного торговельно-

економічного університету (довідка №1245/30-04 від 11.05.2018 р.), Мукачівського 

державного університету (довідка №230 від 20.02.2018 р.), Краматорського інституту 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (довідка № 28/1 від 6.02.2018 р.) та науково-дослідній роботі 

Інституту психології імені С. Г. Костюка НАПН України (довіка №47-01-26 від 

16.01.2017 р.)  

Особистий внесок здобувача. У статті «Вплив постмодернізму на 

психологічні підходи до вивчення сім’ї», виданій у співавторстві з 

Є. М. Потапчуком, авторові належить визначення впливу постмодернізму та 

соціального конструктивізму на психологічні підходи до вивчення сім’ї (50%). У 

статті «Проблеми та переваги сучасної студентської сім’ї», виданій у співавторстві з 

О. І. Русин, авторові належить аналіз ступеня наукової розробки проблеми (50%). 

Розробки та ідеї співавторів у дисертації не використовуються.  

Надійність і обґрунтованість отриманих результатів дослідження 

забезпечено різнобічним теоретико-методологічним аналізом проблеми, 

застосуванням коректного комплексу методів, які відповідають меті, об’єкту, 

предмету та завданням дослідження, використанням методології системного, 

культурно-історичного, логіко-наукового та особистісно-діяльнісного підходів, 

достатнім обсягом теоретичного матеріалу. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
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дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на міжнародних зарубіжних 

конференціях: «International Stientific-Practical Conference questions and problems of 

development of social scienses» (Kielce, 2016), «Family in a context of pedagogical, 

psychological and sociological researches» (Prague, 2016), «Realita a perspektívy vývoja 

spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty» (Sládkovičovo, 2016); на 

міжнародних конференціях в Україні:  «Актуальні дослідження в соціальній сфері» 

(Одеса, 2015), «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» (Київ, 

2016), «Роль і місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості» 

(Харків, 2016), «Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі 

сучасного життя» (Луцьк, 2016), «Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді 

діяльності практичного застосування» (Умань, 2016), «Актуальні дослідження в 

соціальній сфері» (Одеса, 2016), «Психологія в Україні та за кордоном» (Київ, 2016); на 

всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах: «Інноваційний 

потенціал світової науки – ХХI сторіччя» (Запоріжжя, 2015–2016), «Актуальні 

питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» 

(Хмельницький, 2016), «Філософсько-гуманітарні читання» (Дніпропетровськ, 2016), 

«Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень» 

(Хмельницький, 2016), «Філософія. Людина. Сучасність» (Вінниця, 2017). Основні 

положення і результати дослідження обговорювалися на засіданнях наукового 

семінару кафедр філософії і політології та практичної психології Хмельницького 

національного університету. 

Публікації. Результати дослідження відображено в 42 публікаціях, серед яких 

1 монографія, 24 статі у наукових фахових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України (6 з яких входять до міжнародних наукометричних баз 

даних), 1 стаття у зарубіжному періодичному науковому виданні та 14 тез доповідей 

на наукових форумах. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Список використаних джерел 

містить  927 найменувань, із них 251 – іноземною мовою. Загальний обсяг роботи 

становить 503 сторінки. Основний зміст викладено на 372 сторінках. Робота містить 

5 таблиць (на 2 сторінках), 3 рисунки (на 1.5 сторінках) та 13 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено об’єкт, 

предмет, сформульовано мету, завдання, висвітлено наукову новизну; теоретичну та 

практичну значущість, використані методи; подано відомості про апробацію, 

публікації та структуру дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

становлення психології сім'ї як галузі наукових знань» обґрунтовано підбір 

методологічного інструментарію як взаємообумовленого комплексу підходів та 

принципів дослідження, визначено основні критерії періодизації становлення 

психології сім’ї як галузі наукових знань у ХІХ–ХХ століттях. 

Відповідно до культурно-історичного підходу (Л. С. Виготський, 

В. О. Кольцова,  Ю. М. Олійник, Ф. Паро, М. Рішель, В. А. Роменець, С. Шульц, 

Д. Шульц та ін.) становлення психології сім’ї як галузі наукових знань 
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детермінується соціально-історичними та культурними умовами розвитку. В цих 

межах обґрунтовано необхідність використання соціально-історичного підходу 

(підходу «духу часу») (Е. Г. Борінг, С. Шульц, Д. Шульц), орієнтованого на розгляд 

психологічних ідей і прикладних психологічних розробок у контексті відповідного 

історичного часу. Визначено, що становлення психології сім’ї також пов’язане з 

потребами, цінностями, ідеалами суспільства. Згідно з логіко-науковим підходом 

(А. Койре, І. Лакатос, К. Поппер, А. Холл, С. Шульц, Д. Шульц) збагачення 

наукового знання з проблем психології сім’ї є процесом, який обумовлений 

зовнішньо та внутрішньонауковими закономірностями його розвитку. Згідно з 

особистісно-діяльнісним підходом, визначальну роль у  становленні психології сім’ї 

відіграють окремі особистості, їхні ідеї, концепції, спільна соціальна діяльність 

людей, у ході якої виникають комунікативні зв’язки та створюються соціальні 

інституції та інститути (К. О. Абульханова-Славська, Б. Г. Ананьєв, Р. Бенедикт, 

А. Кардинер, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, Н. В. Чепелєва та ін.).    

Виявлено, що формування психології сім’ї як галузі наукових знань пов’язане 

із початком трактування сім’ї як системи, виокремленням предметної сфери 

дослідження, з її інституціюванням, тобто оформленням соціальної, інформаційно-

комунікативної, методологічно-інструментальної та гносеологічної (емпірико-

теоретичної) підсистем галузі.  

Таблиця 1 

Етапи становлення психології сім’ї як галузі наукових знань 
Етапи Предмет  Метод отримання 

психологічних знань 

про сім’ю 

Тип джерел, які  

фіксують 

психологічні знання 

про сім’ю 

Основні 

досягнення 

1.Донауковий 

(до середини 

ХІХ століття) 

Роль сім’ї у 

розвитку 

суспільства; 

сімейні ролі; 

моральні аспекти 

сімейного життя 

Спостереження,  

порівняльно-

історичний аналіз, 

аналіз літератури 

Письмові джерела: 

матеріали творчої 

діяльності вчених 

(праці філософів), 

нормативно-правові 

документи, 

позанауковий досвід: 

етнографічні 

джерела, міфологія, 

релігія 

 

Формування 

загальних 

уявлень про 

сімейні 

стосунки 

2. Між-

дисциплінарний 

(з середини ХІХ 

століття) 

Еволюція сім’ї як 

форми загально-

людського життя; 

сім’я як 

соціальний 

інститут і 

соціально-

психологічна 

група 

Включене 

спостереження, 

аналіз літератури, 

перші емпіричні 

дослідження сім’ї: 

монографічний 

метод 

Письмові джерела: 

матеріали творчої 

діяльності учених 

(праці філософів, 

антропологів, 

істориків, юристів, 

соціологів та ін.); 

нормативно-правові 

документи; 

матеріали, що 

характеризують 

службову діяльність 

вчених та наукових 

Розробка 

теорій історич-

ної зміни 

шлюбу і сім’ї; 

аналіз 

структурних та 

функціо-

нальних змін 

сім’ї та 

дослідження 

причин цих 

процесів; 

початок 
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співтовариств 

(протоколи 

конференцій, плани 

роботи) 

емпіричних 

досліджень 

сім’ї; 

розробка поня-

тійного апарату 

3. Психологічний 

(з 1920-х рр.) 

Роль несвідомого в 

сімейних 

стосунках, 

взаємини в сім’ї 

як процес 

научіння; сім’я як 

середовище 

самоактуалізації 

особистості; вплив 

когнітивних 

процесів на сімейні 

стосунки 

Метод 

психоаналізу, 

експериментальне 

дослідження 

процесів научіння 

Письмові джерела: 

матеріали творчої 

діяльності вчених 

(праці представників 

різних психологічних 

підходів: 

психоаналізу, 

біхевіоризму  

і т.д.); письмові 

документи 

особистого характеру 

(спогади); 

нормативно-правові 

документи; 

матеріали, що 

характеризують 

службову діяльність 

вчених та наукових 

співтовариств 

(протоколи 

конференцій, плани 

роботи); наукова 

періодика 

Дослідження 

сім’ї крізь 

призму аналізу 

психології 

людини 

4. Початок 

інституціюван-

ня психології 

сім’ї та 

формування 

уявлень про 

сім’ю як 

систему  

(з 1950-х рр.) 

Порушення 

сімейної взаємодії; 

системні 

властивості сім’ї 

Розробка 

опитувальників, 

психологічних 

діагностичних 

методик 

Письмові джерела: 

матеріали творчої 

діяльності вчених 

(праці психологів, 

психотерапевтів, 

психіатрів); 

письмові документи 

особистого характеру 

(спогади); 

нормативно-правові 

документи; 

матеріали, що 

характеризують 

службову діяльність 

вчених та наукових 

співтовариств 

(протоколи 

конференцій, плани 

роботи); наукова 

періодика 

 

Обґрунтування 

в психології 

уявлень про 

сім’ю як 

систему.  
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Аналіз наукових джерел дає підстави для теоретичного обґрунтування 

основних етапів становлення психології сім’ї як галузі наукових знань у ХІХ–ХХ 

століттях та виявлення її місця в системі соціогуманітарних наук. Основними 

критеріями розмежування етапів є зміна предмета психології сім’ї та розвиток 

методологічних засад цієї наукової галузі. Зокрема, виокремлено чотири етапи: 1) до 

середини ХІХ століття – донауковий (невпорядкованого накопичення знань з 

проблем сім’ї); 2) з середини ХІХ століття – міждисциплінарний; 3) з 1920-х рр. – 

психологічний (невпорядкованого накопичення знань у межах основних 

психологічних підходів); 4) з 1940-50-х рр. – інституціювання психології сім’ї як 

галузі наукових знань (1942 р.) та відкриттям системних властивостей сім’ї  

(1950-ті рр.). 

Перший етап – донауковий – тривав до середини ХІХ століття.  На цьому етапі 

увага зосереджувалася на вивченні ролі сім’ї у розвитку суспільства, сімейних 

ролей, моральних аспектів сімейного життя тощо. Сімейні стосунки переважно 

вивчалися із застосуванням таких методів: спостереження, порівняльно-історичний 

аналіз, аналіз літератури.  

З середини ХІХ століття починається систематичне накопичення знань у межах 

різних наук, і з цього часу можна констатувати початок другого етапу становлення 

психології сім’ї – наукового. З’являються окремі наукові праці з проблем сім’ї – 

праці Й. Бахофена «Материнське право» (1861) і Ф. Ле Пле «Європейські робітники» 

(1877–1879), в яких обґрунтовується еволюція сім’ї як форми загальнолюдського 

життя та розробляється методологія дослідження сім’ї. Сім’я як соціальний інститут 

(макропідхід) і сім’я як мала соціальна група (мікропідхід) стає окремим предметом 

дослідження. Основними методами залишаються спостереження, порівняльно-

історичний аналіз, аналіз літератури та додаються математичні методи. Упродовж 

другого етапу формується каркас тих погляів, які в подальшому стали основою в 

напрацюваннях психологів.  

З 1920-х рр. розпочинається третій етап становлення психології сім’ї як галузі 

наукових знань: невпорядкованого накопичення відомостей у межах основних 

психологічних підходів, серед яких першість займають психоаналіз (А. Адлер, 

З. Фройд, Е. Фромм, К. Хорні, К. Юнг та ін.) та біхевіоризм (А. Бандура,  

Дж. Доллард, Н. Міллер, Р. Сірс, Б. Скіннер, Дж. Уотсон). Займаючись 

дослідженням проблем впливу несвідомого і дитячих переживань на сімейні 

стосунки та охарактеризувавши взаємини в сім’ї як процес научіння, 

психоаналітики і біхевіористи зосередилися на вивченні індивідуальних аспектів 

функціонування сім’ї. Така сама тенденція характерна для напрацювань 

представників гуманістичної (А. Маслоу, К. Роджерс) і когнітивної (А. Елліс) 

психології, які з середини ХХ століття досліджують сім’ю як середовище 

самоактуалізації особистості, а також  визначають вплив інтелекту, процесів 

мислення, сприймання, пам’яті тощо на сімейні стосунки. Цей етап 

характеризується якісним стрибком у розвитку методології вивчення сімейних 

стосунків: доробок психоаналізу стає основою дослідження сім’ї через аналіз 

психології людини. У наукову практику впроваджується експериментальне 

дослідження процесів научіння.  
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З середини ХХ століття розпочинається четвертий етап, який зумовлений 

двома чинниками: початком інституціювання психології сім’ї як галузі наукових 

знань (1942 р.) та формуванням уявлень про сім’ю як систему (1950-ті рр.). 

Предметом дослідження стають переважно порушення сімейної взаємодії 

(Н. Аккерман, І. Бошормені-Надь, М. Боуен, К. Вітакер, С. Мінухін, В. Сатір, 

Дж. Хейлі). Розробляються опитувальники та діагностичні методики, які дозволяють 

на новому якісному рівні працювати з психологічною сферою сім’ї і сприяють 

розробці методів корекції та психотерапії сімейних проблем.  

Розроблена періодизація становлення психології сім’ї як галузі наукових знань 

узагальнена в таблиці 1. 

З’ясовано необхідні умови для зовнішнього і внутрішнього інституціювання 

психології сім’ї як галузі наукових знань. Зовнішнє інституціювання пов’язане із: 

а) формуванням самосвідомості вчених, які досліджують сім’ю; б) створенням 

спеціалізованих періодичних видань; в) включення навчальних дисциплін у плани 

різних типів навчальних закладів (шкіл, університетів тощо); г) відкриття 

спеціалізованих навчальних закладів у галузі знань; д) створення організаційної 

форми об'єднання вчених: національних і міжнародних асоціацій. Внутрішнє 

інституціювання пов’язане із вдосконаленням організаційних та пізнавальних форм 

галузі та становленням таких трьох рівнів: а) фундаментальних досліджень, в яких 

узагальнюються наукові знання шляхом побудови теорій, що розкривають 

універсальні закономірності та принципи даної галузі; б) прикладних досліджень, в 

яких вивчаються актуальні, що мають безпосередню практичну цінність, проблеми; 

в) практичного впровадження наукових знань з метою надання фахової допомоги 

сім’ї. На основі наведеної типології в структурі психології сім’ї виокремлено такі 

рівні: теоретичний, прикладний та практичний, де сімейна психотерапія та сімейне 

консультування є субсистемами психології сім’ї як прикладної галузі наукових 

знань.  

Відповідно до засадничих умов становлення психології сім’ї оформлюються її 

підсистеми: соціальна, інформаційно-комунікативна, методологічно-

інструментальна та гносеологічна або емпірико-теоретична.  В цілому, процес 

становлення основних підсистем психології сім’ї пройшов чотири етапи (табл. 2). 

Вивчення наукових джерел дозволило виокремити макро- та мікрорівні 

аналізу сімейних стосунків. На макросистемному рівні теоретико-методологічну 

основу психології сім’ї становлять напрацювання представників еволюціонізму, 

емпіризму, структурного функціоналізму, соціально-біологічного та соціально-

екологічного підходів. На мікрорівні сімейні стосунки вивчаються в 

індивідуальному та системному вимірах. В індивідуальному вимірі найбільш 

вагомий внесок у становлення психології сім’ї як галузі наукових знань здійснили 

представники психоаналізу, біхевіоризму, гуманістичної та когнітивної психології. 

Системний вимір вивчення сім’ї ґрунтується на розробках представників 

трансгенераційного, структурного, стратегічного і заснованого на досвіді підходів 

сімейної психотерапії.  

Перехідний рівень представлений біопсихосоціальним підходом, згідно з яким 

сім’я  розглядається в біологічному, психологічному і соціальному контекстах 

(Г. М. Бевз, О. М. Васильченко, І. В. Добряков, Н. П. Коваленко, Г. Г. Філіппова та ін.). 
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Таблиця 2 

Становлення підсистем психології сім’ї як галузі наукових знань 
 

Етап 
Підсистема 

Соціальна  
Інформаційно-
комунікативна 

 

Методологічно-
інструментальна 

 

Гносеологічна або 
емпірико-

теоретична 
1.Донауковий 
(до середини 
ХІХ століття) 

Не сформована Не  сформована Не сформована, 
сімейні стосунки 
досліджуються 
методами філософії: 
емпіричними, 
сенсуалістичними, 
раціоналістичними 

Формування 
гіпотетичних 
знань про сімейні 
стосунки: гіпотез, 
ідей, загальних 
уявлень 

2. Між-

дисциплінарний 

(з середини ХІХ 

століття) 

Не сформована; 
однак окремі 
вчені з різних 
галузей науки 
цілеспрямовано 
досліджують 
сім’ю, в т.ч. 
звертається 
увага на 
психологічні 
аспекти впливу 
сім’ї на людину 

Початок форму-
вання підсистеми: 
поява перших 
окремих наукових 
досліджень 
сімейних стосунків 

Власна методологія 
відсутня; проведення 
систематичних 
досліджень сім’ї в 
руслі методології 
еволюціонізму, 
структурного 
функціоналізму; 
розробка методології 
та методики 
теоретичного та 
емпіричного 
дослідження сім’ї 

Початок 

становлення 

підсистеми 

внаслідок 

накопичення 

емпіричного 

матеріалу та його 

теоретичного 

опрацювання 

3. Психологіч-

ний (з 1920-х 

рр.) 

Поява перших 
сімейних 
консультацій, в 
яких спільно 
працюють 
групи фахівців 
з різних галузей 

Започаткування 
щорічних між-
дисципланарних 
конференцій з 
проблем сім’ї (1938 
р.); поява перших 
наукових робіт з 
психології, 
присвячених 
дослідженню 
сімейних стосунків 

Використання 
методології 
психології 

Розробка перших 
наукових 
психологічних 
теорій сімейних 
стосунків; 
закладання основи 
для розуміння 
психодинамічних 
процесів, що 
відбуваються в 
сім’ї 

4. Початок 

інституціюван-

ня психології 

сім’ї та 

формування 

уявлень про 

сім’ю як 

систему (з 

1950-х рр.) 

Заснування пер-
шої асоціації 
подружньої і 
сімейної 
психотерапії 
(1942 р.); 
відкриття 
першого 
навчального 
закладу для 
підготовки 
сімейних 
психологів та 
терапевтів 
(Family Institute, 
Нью-Йорк,  
1960 р.) 

Започаткування в 

США 

загальнонаціональ-

них конференцій з 

проблем психології і 

психотерапії сім’ї 

(1957 р.); заснування 

журналу «Сімейний 

процес» (1962 р.) 

Використання мето-

дології психології та 

системної 

методології  

Розробка 

системної теорії 

психології сім’ї 
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У другому розділі «Теоретичний аналіз історичного досвіду становлення 

психології сім’ї в сфері соціально-психологічних знань» обґрунтовано залежність 

процесу становлення психології сім’ї як галузі наукових знань від зовнішніх 

чинників і його зумовленість внутрішньонауковими закономірностями розвитку 

знання. Розглянуто роль суспільних перетворень і розвитку науки ХІХ століття у 

розробці психологічних проблем сім’ї: вивчено вплив політичної сфери першої 

половини ХХ століття на теоретичні уявлення про сімейні стосунки і дослідження 

проблем психології сім’ї в СРСР; досліджено культурно-історичні та інституційні 

передумови розробки проблем психології сім’ї у Західній Європі та США у першій 

половині ХХ століття (йдеться про вплив Другої світової війни на розвиток 

психологічних знань про сім’ю та простежено інституціювання психології сім’ї як 

галузі наукових знань). 

Соціально-історичними чинниками, які зумовили становлення психології 

сім’ї, є: промислові перетворення ХІХ століття, Перша і Друга світові війни. Ці події 

докорінно змінили структуру сім’ї, її форму, розміри, склад та розподіл функцій 

шлюбних партнерів. Розпочався процес втрати функцій сім’ї як соціального 

інституту на користь функцій сім’ї, як малої соціально-психологічної групи. Суттєве 

збільшення тривалості життя після Другої світової війни в країнах Європи та США 

привело до збільшення тривалості спільного проживання із шлюбним партнером. Як 

наслідок, виникла потреба побудови алгоритмів довготривалої взаємодії в сімейних 

стосунках. Результатом окреслених процесів стала поява запитів на психологічну 

допомогу учасникам сімейної взаємодії, що прискорило формування та розвиток 

практичної психології і, в її контексті, психології сім’ї.  

Існує регіональна специфіка психологічних розробок проблем сімейних 

стосунків, яка пов’язана із політичним контекстом, а саме: становлення тоталітарних 

режимів у Європі призвело до  переміщення центру психологічних досліджень сім’ї 

із Європи до США, внаслідок чого саме у США відбулося становлення психології 

сім’ї як галузі наукових знань.  

Процеси зовнішнього інституціювання психології сім’ї як галузі наукових знань 

насамперед пов’язані із формуванням соціальної підсистеми, а саме із заснуванням 

низки регіональних та міжнародних організацій. Серед регіональних виділено такі: 

Американська асоціація подружньої і сімейної терапії (1942 р.), Каліфорнійська 

асоціація шлюбних і сімейних терапевтів (1964 р.), Американська асоціація сімейної 

терапії (1977 р.), Товариство психології сім’ї та шлюбу (1984 р.) або Відділ 43 

Американської психологічної асоціації, Асоціація сімейної терапії та системної практики 

(1977 р.) у Великобританії. Серед міжнародних виокремлено такі: Міжнародна 

асоціація сімейної терапії (1987 р.), Європейська асоціація сімейної терапії (1990 р.), 

Міжнародна академія сімейної психології (1990 р.), Міжнародна асоціація 

консультантів з питань шлюбу і сім’ї (1990 р.). З’ясовано хронологію утворення 

освітніх та науково-дослідних установ і організацій, в яких розроблялися проблеми 

психології сім’ї, що привели до формування концепцій психології сім’ї як галузі 

наукових знань, які сьогодні становлять її основу. 

Початок формування інформаційно-комунікативної підсистеми психології сім’ї 

як галузі наукових знань пов’язаний з проведенням конференцій, симпозіумів, 

виданням наукових праць та започаткуванням періодичних видань. Визначальною 
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стала Всеамериканська конференція ортопсихіатрів, проведена у Чикаго (1957 р.). На 

ній була організована секція з проблем сім’ї, що можна вважати офіційною подією, з 

якою пов’язаний початок становлення сімейної психотерапії як однієї з форм 

інституціювання психології сім’ї. Встановлено, що першим періодичним виданням в 

галузі став журнал «Сімейний процес» (1962 р.).  

Порівняльний аналіз психологічного дослідження сімейних стосунків у США, 

країнах Європи та СРСР свідчить про вирішальну роль культурного, політичного, 

економічного та історичного контекстів ХХ століття у формуванні інститутів 

психології сім’ї в світі. 

Проведене дослідження становлення методологічно-інструментальної 

підсистеми свідчить, що психологія сім’ї здебільшого використовує загальну та 

частково спеціальну методологію (психології, соціології тощо). Із 1950-х рр. 

розпочинається розробка власного інструментарію для роботи з сім’єю: 

опитувальників, діагностичних методик. З’являються методики: Рене Жиля, 

спрямована на дослідження соціальної пристосованості дитини (1959 р.), PARI 

(Parental Attitude Research Instrument) Е. Шефера та Р. Белла, яка використовується для 

дослідження батьківських установок (1958 р.), генограма М. Боуена, яка дозволила 

проаналізувати сімейні стосунки в поколіннях (1978 р.), АСВ – тест «Аналіз сімейних 

стосунків» Е. Г. Ейдеміллера та В. Юстіцкіса (1987 р.), ОRO – тест-опитувальник 

батьківських стосунків А. Я. Варги та В. В. Століна (1988 р.) тощо. Щоправда, 1980- 

90-х рр., за свідченням О. Г. Лідерса, радянські психологи використовували всього 

кілька методик психологічного дослідження сім’ї:  АСВ, ОRO, PARI, адаптовану 

Т. В. Нещерт. Таким чином, дослідники в галузі психології сім’ї на перших трьох 

етапах становлення послуговувалися методологічним інструментарієм інших наук, 

напрацьовуючи власні методики дослідження сім’ї на четвертому етапі.  

Формування гносеологічної підсистеми психології сім’ї пов’язане із 

створенням її теоретичної основи та виокремленням предметної сфери дослідження. 

На перших двох етапах становлення формуються гіпотетичні знання про сімейні 

стосунки: гіпотези, ідеї, загальні уявлення; в інших науках (антропології, соціології 

тощо) накопичується і узагальнюється емпіричний матеріал з проблем сім’ї. Із 20-х 

рр. ХХ століття розробляються перші наукові психологічні теорії сімейних 

стосунків і закладається основа для розуміння психодинамічних процесів, що 

відбуваються в сім’ї. Із середини ХХ століття відкриття системних якостей сім’ї 

стимулює появу низки підходів, в яких сформульовані основні концепції галузі. 

Аналіз предметного поля психології сім’ї свідчить, що до початку ХХ століття 

(етапи донауковий та невпорядкованого накопичення знань в межах різних наук) 

предметом дослідження були переважно такі проблеми: роль сім’ї у розвитку 

суспільства, сімейні ролі, моральні аспекти сімейного життя, еволюція сім’ї як 

форми загальнолюдського життя, сім’я як соціальний інститут і соціальна група 

тощо. У 1920-х рр.  з’являються праці психологів,  у яких предметом вивчення стає 

роль несвідомого в сімейних стосунках, роль сім’ї як середовища самоактуалізації 

особистості, вплив когнітивних процесів на сімейні стосунки, проблеми порушення 

сімейної взаємодії та системні властивості сім’ї. Спроби сформулювати предмет 

психології сім’ї як галузі наукових знань пов’язані із працями, створеними на межі 

ХХ–ХХІ століття. Серед учених все ще немає єдності у його визначені. 



 14 

Американські науковці розглядають її як комплексну галузь знань, яка містить 

теорію,  дослідження сімей та окремих осіб в межах сім’ї і сферу практики; як 

професійну спеціалізацію з організованою мережею професійних організацій, які 

керують розвитком та практикою в галузі. Вони наголошують на відмінностях між 

сімейною терапією та психологією сім’ї: перша традиційно орієнтована на уявлення 

про сім’ю як систему та клінічне лікування, а друга – ближча до загальної 

психології, в якій здійснюються фундаментальні і прикладні дослідження та 

розробляються діагностичні методики. Більшість теорій, на яких ґрунтується 

сімейна терапія, пройшли перевірку клінічною практикою. Будучи основою 

психології сім’ї як галузі наукових знань, вони створили підгрунтя для більш 

коректного визначення предмета галузі, через урахування біопсихосоціальних 

аспектів (Ф. Каслоу, Дж. Тобурн, Т. Секстон). Зарубіжні та вітчизняні вчені не 

завжди прямо вказують на те, що є предметом психології сім’ї. З усім тим, він 

містить щонайменше два компоненти: людину та систему. Йдеться про: 

функціональну структуру сім’ї, основні закономірності і динаміку її розвитку; 

розвиток особистості в сім’ї (О. О. Карабанова); функціонально-рольовий аналіз, 

аналіз емоційних стосунків членів сім’ї, процес розвитку сімейних стосунків на 

різних етапах життєвого циклу сім’ї в контексті тих чинників, які на неї впливають, 

та питання сексуальних стосунків у родині (Л. Б. Шнейдер); породження, 

функціонування і будову психічного образу сім’ї, що опосередковує життя людини 

в сім’ї і життя сімейної системи як цілого (О. Г. Лідерс) тощо. Загалом терміном 

«психологія сім’ї» позначається галузь наукових знань, що досліджує шляхи, 

методи і умови вирішення на науковій основі практичних завдань формування та 

функціонування людини в системі «людина – сім’я – довкілля». 

Офіційним становленням психології сім’ї як галузі наукових знань вважають 

1990 рік (Дж. Тобурн, Т. Секстон), коли Американська Рада професійної психології 

надала психології сім’ї статус окремої спеціальності і почала видавати дипломи 

фахівцям у цій галузі.  

У третьому розділі «Міждисциплінарні знання як ресурсний контекст 

вивчення становлення психології сім’ї» визначено внесок у становлення 

психології сім’ї як галузі наукових знань представників еволюційного 

(інституційно-історичного), структурно-функціонального, соціально-біологічного, а 

також соціально-екологічного підходів (табл. 3). 

Встановлено, що до середини ХІХ століття дослідники, як правило, вивчали 

проблеми того типу сім’ї, який був поширений. Еволюціоністи першими науково 

обґрунтували зміну форм сімейних стосунків, їх види, типи та залежність від 

історичного контексту; показали взаємозв’язок культурного середовища, 

традиційних уявлень зі специфікою шлюбно-сімейних стосунків. Зокрема, 

Й. Бахофен першим науково обґрунтував мінливість форм сім’ї в різні історичні 

відрізки часу, Л. Г. Морган пов’язав розвиток сім’ї із розвитком суспільства тощо. 

Розробку методології вивчення сім’ї розпочато монографічним методом  (Ф. Ле Пле). 

У межах структурно-функціонального підходу вивчено проблеми структурних і 

функціональних змін сім’ї як соціального інституту (макропідхід). Вироблено 

алгоритми розгорнутого опису мережі взаємозв’язків сім’ї з різними соціальними 
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одиницями. Моделі їх взаємодії, перенесені в психологію сім’ї, дають можливість 

проаналізувати шлюбно-сімейні стосунки, зважаючи на зовнішні впливи.  

Таблиця 3 

Психологія сім’ї в контексті міждисциплінарних досліджень 

Вчені 
Внесок  

у становлення психології сім’ї 

Еволюціонізм 

Й. Бахофен, Дж. Мак-

Леннан, Г. Морган, 

Ф. Енгельс 

Еволюція  форм сімейних стосунків. Початок розробки 

категоріального апарату психології сім’ї. 

Емпіризм 

Ф. Ле Пле Розробка методології вивчення сім’ї. 

Структурний функціоналізм 

Е. Дюркгайм, Е. Берджесс, 

В. Огборн, Т. Парсонс 

Структурні та функціональні  зміни сім’ї. 

 

Соціально-біологічний підхід 

Р. Тріверс, Д. Басс, 

В. Гамільтон 

Роль біологічних чинників  

у сімейних стосунках. 

Соціально-екологічний 

У. Бронфенбреннер Сім’я як складова соціальної екосистеми. 

Аналіз біологічних основ і еволюційних стратегій шлюбно-сімейної поведінки в 

етологічному підході доповнюється результатами досліджень, здійсненими в 

порівняльній психології, соціобіології, еволюційній психології тощо. Вчені пояснюють 

закономірності становлення і зміни сім'ї грунтуючись, першою чергою, на законах 

еволюції, проводячи аналогію між людською мотивацією поведінки із тваринною, 

роблячи поправку на вплив культурних нашарувань і ускладнення когнітивних 

утворень у людини. Етологи керуються ідеєю про однакові біологічні механізми 

детермінації поведінки людей і тварин, тому в їхніх працях, так само як і в 

дослідженнях деяких еволюційних біологів (Р. Тріверс та ін.), ні в термінологічному, ні 

в змістовному плані не розрізняються способи життєдіяльності людини й тварини. З 

огляду на це уточнено особливості біологічного, соціально-психологічного 

трактування поняття «шлюб». Визначено, що аналіз поведінки людини в аспекті 

взаємодії біологічних і соціальних чинників і визнання первинності інстинктів 

відтворення над іншими дозволяє виокремити різні стратегії шлюбно-сімейної 

поведінки чоловіків та жінок. 

У контексті соціально-екологічного підходу сім’я аналізується як екосистема, яка 

залежить від довкілля, тому дослідження сім'ї в широкому соціальному, економічному 

і політичному контекстах розкриває нові змісти в аналізі сімейних стосунків.  

У четвертому розділі «Аналіз становлення психології сім’ї в системах різних 

психологічних підходів» встановлено, що психологія сім’ї як галузь наукових 

знань сформувалася в межах медичної практики в процесі вирішення практичних 

проблем на основі психологічних розробок.  

Незважаючи на те, що ще у XIX ст. психологія стала самостійною наукою з 

теоретичними і експериментальними методами дослідження, проблеми сім’ї як 

предмет дослідження сформульовано лише у середині ХХ століття.  На початку ХХ 

століття найбільше уваги приділено несвідомому (психоаналіз) та поведінці 
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(біхевіоризм). У середині ХХ ст. вивчають сім’ю з урахуванням свідомого досвіду 

людини (гуманістична психологія) та системи її когнітивних реакцій (когнітивна 

психологія). У руслі окреслених психологічних підходів досліджуються проблеми 

окремої особи і через неї звертається увага на сімейну взаємодію (табл. 4).  

Представники психоаналізу виходять із обумовленості сімейних стосунків 

процесами, які протікають у глибинних шарах психічної активності людини. Попри 

різноманітність психоаналітичних уявлень про сім’ю, спільними для них є висновки 

про: детермінованість особистісних порушень взаєминами у батьківських сім’ях; 

впливу минулого, особливо психосексуальних аспектів раннього дитинства на 

теперішнє функціонування сім’ї; важливість впливу сім’ї на формування особистості.  

Психоаналітики розробили медичну модель сім’ї, в якій вона є джерелом 

невротичних конфліктів, а сімейні стосунки аналізуються в критеріях норми та 

патології. Крім того, більшість теорій є породженими клінічною практикою, 

зокрема, в процесі роботи з невротиками. В них аналізуються сімейні взаємини саме 

в сім’ях з осабами з психічними розладами, де практично не приділяється увага 

сім’ям, які умовно можна назвати здоровими. Шлюб в психоаналізі переважно 

розглядається як реалізація неврозу. Попри те, що психоаналіз виявився 

концептуально досить неоднорідним, його представники розглядають вроджене і 

потяги як основу детермінації шлюбно-сімейних стосунків. Теоретичну основу 

психології сім’ї становлять сформульовані в психоаналізі концепції впливу несвідомого 

на шлюбно-сімейні стосунки, концепції перенесення досвіду життя в батьківській 

сім’ї на власні сімейні взаємини (розглядаючи дитячо-батьківські стосунки як 

структуротвірний чинник розвитку особистості). В психоаналізі розроблено перші 

концепції вибору шлюбного партнера, зокрема, під впливом колективного несвідомого 

(архетипів). Здійснено спроби поєднання психоаналізу з теорією систем Л. фон 

Берталанфі (Н. Акерман, Д. Джексон, М. Боуен, І. Бошормені-Надь, С. Мінухін та ін.). 

Біхевіористи, вбачаючи головним завданням психології управління 

поведінкою, розробили систему програмування поведінки, зокрема, і в сімейній 

сфері.  Ними сформульовано концепції дитячо-батьківських стосунків (Дж. Доллард, 

Н. Міллер, Р. Сірс, Дж. Уотсон) та концепцію стосунків у діадах (Дж. Келлі, 

Г. Тібо). Основна увага в концепції дитячо-батьківських стосунків (Дж. Уотсон) 

звертається на вироблення техніки поведінки і дисципліну дитини. Окреслено 

умови, дотримання яких мало б допомогти батькам виховати фізично і психологічно 

здорових дітей. Cутність біхевіористських уявлень про дитячо-батьківські стосунки 

полягає в трактуванні батьків, з одного боку, як елементів середовища, в якому існує 

дитина, а з іншого – як агентів соціалізації і конструкторів її поведінки, які мають    

модифікувати поведінкові реакції дитини в теперішньому сім’ї, використовуючи 

відповідні стимули. Б. Ф. Скіннер розробив програму управління поведінкою на 

основі позитивного підкріплення. Йдеться про  контроль та зміну поведінки особи і 

малої групи, до яких належить сім’я. У пошуках детермінації поведінки поза 

дослідженнями залишилися розум, пам’ять, мислення, як суб’єктивні сутності. 

Врахуванням соціальних і когнітивних процесів необіхевіористами дало змогу 

визначити способи соціального научіння, які згодом перенесені на сферу сім’ї, а 

саме научіння: через підкріплення із застосуванням когнітивних здатностей, через 

спостереження і моделювання чужої поведінки тощо (А. Бандура та ін.). 
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Таблиця 4  
Внесок у становлення психології сім’ї  

представників основних психологічних підходів 
Психоаналіз Біхевіоризм Гуманістичний Когнітивний 

Представники 
А. Адлер, З. Фройд, 
Е. Фромм, К. Юнг, 
К. Хорні. 

А. Бандура, 
Дж. Доллард, 
Н. Міллер, Р. Сірс, 
Б. Ф. Скіннер, 
Дж. Уотсон 

А. Маслоу, К. Роджерс А. Елліс, 
Дж. Брунер,  
Дж. Міллер,  
У. Найссер 

Етап 
З 1920-х рр.  З 1970-х рр.  З 1950 – 60-х рр.  

Теоретичні припущення 
Подружні і дитячо-
батьківські стосунки 
обумовлені 
процесами, які 
протікають в 
глибинних шарах 
психічної активності 
людини 

Сім’я є сукупністю 
осіб, які здійснюють 
певні 
взаємообумовлені 
вчинки один щодо 
одного 
 

Сім’я є вузьким 
інтимним колом 
міжособистісного 
спілкування, в якому 
людина отримує 
можливості для 
самоактуалізації  

Особливості 
шлюбно-сімейних 
стосунків 
обумовлені 
процесами психіки 
як системи 
когнітивних 
реакцій (відчуття, 
сприймання, увага, 
пам'ять, мислення, 
уява тощо) 

Основні концепції психології сім’ї 
1. Вплив несвідомого 
на шлюбно-сімейні 
стосунки (З. Фройд, 
К. Г. Юнг, К. Хорні). 
2. Перенесення 
досвіду життя в 
батьківській сім’ї на 
власні шлюбно-
сімейні стосунки 
(Г. Дікс, В.Томан). 
3.Психосексуальні 
стадії розвитку 
(З. Фройд). 
4. Дитячо-батьківські 
стосунки як 
структуротвірні 
чинники розвитку 
особистості 
(К. Хорні). 
5. Вплив 
колективного  
несвідомого 
(архетипів) на вибір 
шлюбного партнера 
(К. Г. Юнг). 
6. Концепції 
відмінності 
психології чоловіків  
і жінок (А. Адлер, 
К. Хорні). 

1. Дитячо-батьківські 
стосунки: вироблення 
техніки поведінки і 
дисципліни дитини з 
метою виховання 
(Дж. Уотсон). 
2. Соціальне научіння  
як основа сімейних 
стосунків (Дж. Уотсон, 
Ф. Б. Скіннер). 
3. Концепція стосунків  
у діадах (Дж. Тібо, 
Г. Келлі та 
Дж. Хоманс). 
4. Матриця результатів 
як спосіб 
прогнозування 
варіантів поведінки 
шлюбних партнерів 
(Дж. Тібо і Г. Келлі). 
5. Теорія обміну 
(Дж. Тібо і Г. Келлі) 

1. Концепція 
партнерських стосунків 
(К. Роджерс). 
2. Залежність дитячо-
батьківських взаємин від  
Я-концепцій батьків 
(К. Роджерс). 
3. Теорія безумовного 
позитивного ставлення 
батьків до дитини 
(К. Роджерс). 

 

1. Виникнення  
емоційних 
розладів у сім’ї 
(АВС) (А. Елліс). 
2. Сімейні міфи та 
способи роботи  
з ними (А. Елліс). 
3. Виникнення 
сімейного 
конфлікту на 
основі сімейних 
міфів (А. Елліс). 
4. Розробка 
поняття 
«прийняття»  
в психології сім’ї 
(А. Елліс). 
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Важливим внеском у становлення психології сім’ї є розробка інструментарію 

прогнозування поведінки в діадах. Створена Г. Тібо та Дж. Келлі концепція 

взаємодії в діаді та розроблена на її основі «матриця результатів» дозволила за 

допомогою математичних розрахунків визначити варіанти взаємозалежності у 

стосунках. Щоправда матриця результатів обмежується виключно діадами, 

залишаючи поза увагою можливість змоделювати поведінку більшої кількості 

учасників сімейної взамодії. 

У гуманістичному підході центральною є ідея про саморозкриття та 

самовдосконалення особистості в сім’ї, її унікальність. Сім’я вважається інтимним 

колом міжособистісної взаємодії, групою осіб, пов’язаних почуттями і 

характеризується взаєморозумінням, емпатією, прийняттям та визнанням свого 

права та права інших бути собою. З усім тим недооцінюється ідея взаємної 

залежності, відповідальності та несвідомих процесів у побудові шлюбно-сімейних 

стосунків (К. Роджерс та ін.). 

Представники когнітивної психології, виходячи із припущення про 

обумовленість сімейних стосунків особливостями когнітивних процесів учасників 

сімейної взаємодії, розробляють проблему сімейних міфів та конфліктів, які 

виникають на їх грунті.  На основі напрацювань когнітивної психології сформувався 

когнітивно-біхевіористський підхід до сім’ї, основним теоретиком якого є А. Елліс. 

Вихідним положенням його концепції є позитивна життєва філософія: у щасливих 

шлюбах більше звертають увагу на позитивні сторони стосунків. Парам, які 

вважають свій шлюб успішним, властива ідеалізація шлюбного партнера. Гнучкість 

мислення полягає у здатності переглянути свої ірраціональні судження, побачити 

зв’язок між власними думками і почуттями, змінити свою життєву філософію, 

внутрішні уявлення, вчинки, а, отже, і життя в кращий бік. Враховуючи 

обумовленість емоційних переживань і поведінкових реакцій людини мисленням, 

А. Елліс формулює концепцію про вирішальний вплив на оцінку успішності 

сімейного життя «внутрішніх уявлень», думок особи про свій шлюб порівняно з 

образом ідеального шлюбу та інформацією про існуючі стосунки в сім’ях 

найближчого оточення. Він розробив модель, яка ілюструє механізм виникнення 

емоційних розладів у сім’ї – АВС, де суттєву роль відіграють міфи.  Згідно з 

моделлю людина інтерпретує подію через власні вірування, переконання, судження, 

уявлення, внаслідок чого виникають емоційні та поведінкові реакції.  

Напрацювання різних психологічних шкіл враховують часові координати 

психології осіб (минулого, теперішнього і майбутнього), зосереджуючи увагу на 

функціонуванні людини в сім’ї, створюють наукову основу психології сім’ї, яка бере 

початок в інших науках. Водночас, у психології сім’я починає розглядатися як 

цілісна система.  Йдеться про системний рівень її функціонування.  

Будучи міждисциплінарною галуззю, психологія сім’ї зберігає зв’язок із 

суміжними науками. З середини ХХ століття психологічному аналізу сім’ї як 

системи сприяв розвиток кібернетики. Елементи кібернетичного моделювання 

застосовувалися для висунення гіпотез про механізми функціонування сімейної 

системи і використовувалися при роботі із сім’єю (група з Поло Альто). Розробки 

Н. Вінера вплинули на створення ними комунікативної теорії сімейних стосунків, 

зокрема, в практиці роботи із сім’ями з хворими на шизофренію. Cпираючись на 
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поняття саморегуляції, гомеостазу, нелінійної циркулярної причинності, у 

психіатричній і психотерапевтичній практиці створено теоретико-методологічне 

підґрунтя системного аналізу стосунків у сім’ї, зокрема, як сукупності 

комунікативних процесів, зв’язків тощо (Г. Бейтсон, Дж. Вікленд, Д. Джексоном, 

Дж. Хейлі). 

Проте кібернетичний підхід піддавали критиці за надмірну механістичність і, 

на противагу йому, Л. фон Берталанфі (виходячи із «організмічних» поглядів на 

світ) розробив загальну теорію систем, яку застосовують до вивчення живих 

організмів. Відштовхуючись від твердження про закладеність у системах 

організмічного походження потреби в змінах, він трактує живі організми (теорія 

біологічних систем) як відкриті системи, здатні зберігати цілісність у процесі 

взаємодії та обміну інформацією із зовнішнім середовищем і змінювати себе. 

Виходячи з того, що система є чимось іншим, ніж сума частин, які її складають, він 

дійшов висновку про важливість дослідження саме патернів стосунків всередині 

системи, а не лише її складу. Цю тезу і положення про важливість відносин між 

організмом і середовищем врахували психологи і психотерапевти, які згодом почали 

працювати із сім’єю. 

Теоретичну основу системного підходу до вивчення сімейних стосунків 

становлять також теорії групової динаміки К. Левіна, В. Біона та їхніх 

послідовників, які розробили концепції, що пояснюють функціонування малих 

соціальних груп. 

Вивчення сім'ї як цілісної системи розпочалося в межах системної сімейної 

психотерапії. Теоретичну та методологічну основу уявлень про сім’ю як систему в 

психології сім’ї становлять такі підходи: трансгенераційний (М. Боуен), структурний 

(С. Мінухін, Б. Монтальво, Б. Розман), стратегічний (П. Вацлавік, Дж. Вікленд, 

К. Маденас, М. Сельвіні Палаццолі, Р. Фіш, Дж. Хейлі) та експіріенціальний, або 

заснований на досвіді (В. Сатір, К. Вітакер) (табл. 5).  

М. Боуен розробив низку концепцій, які є основою трансгенераційного 

підходу до психології сім’ї, зокрема: диференціація «Я»; емоційний трикутник як 

елементарна одиниця емоційної системи сім’ї; емоційний сімейний процес; процес 

сімейної проекції; процес трансмісії багатьох поколінь родини; емоційний розрив; 

сиблінгові позиції; суспільний емоційний процес. Проте розроблені М. Боуеном 

положення про сім’ю як систему обмежують побудову сім’ї досвідом, який 

отриманий особою у батьківській родині. Висновок про вплив складної мережі 

взаємостосунків, перенесених із батьківської сім’ї, є визначальним, проте залишає 

поза увагою вольові якості особистості. Розроблена ним генограма дозволяє 

проаналізувати взаємозв’язок сімейної історії та патернів взаємин у сім’ї, визначивши 

ті, які переходять із покоління в покоління, що можна вважати розробкою  

інструментарію вертикального аналізу сімейних стосунків. 

С. Мінухін простежив взаємозв’язок cпецифіки функціонування сімейної 

системи з її структурою. З усім тим, у структурному і стратегічному підходах сім’ю 

розглядають як складну систему, диференційовану на ієрархічно розташовані 

підсистеми; дисфункція в одній із підсистем впливає на іншу підсистему тощо. 

Однак погляди дослідників кардинально різняться, коли йдеться про зміну 

дисфункційної сімейної системи: якщо представники першого підходу обов’язковою  
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умовою зміни називають необхідність структурних перебудов, то представники 

другого доводять потребу модифікації дисфункційних способів спілкування 

всередині сім'ї. 

Таблиця 5 

Внесок у становлення психології сім’ї 

представників системного підходу до практичної психологічної роботи з сім’єю   
Підхід 

Трансгенераційний  Структурний Стратегічний Експіріенціальний 

Представники 

М. Боуен С. Мінухін, 

Б. Монтальво, 

Б. Розман 

П. Вацлавік, 

Дж. Вікленд, 

К. Маденас, 

М. Сельвіні 

Палаццолі, Р. Фіш, 

Дж. Хейлі 

К. Вітакер,  

В. Сатір 

 

Етап 

З 1960-х рр. З 1960-х рр. З 1980-х рр. З 1970-х рр. 

Теоретична основа 

Психоаналіз; біологічні 

теорії еволюції; 

результати досліджень 

сімей з хворими 

 шизофренією 

ЗТС Л. фон Берталанфі 

 

Кібернетика;  

теорії Г. Бейтсона  

і М. Еріксона  

Гештальт-терапія 

Ф. Перлза;  

екзистенціальна 

філософія 

М. Хайдеггера,  

Ж.-П. Сартра, 

П. Тілліха, 

М. Бубера;  

клієнт-центрована 

терапія К. Роджерса 

Предмет аналізу 

Вплив минулого  

на теперішнє сім’ї 

Дослідження 

теперішнього.  

Залежність специфіки 

функціонування 

сімейної системи від її 

структури  

Дослідження 

теперішнього 

Безпосередні 

переживання  

«тут і зараз», 

емоційний бік 

стосунків 

Концепції 

1. Диференціації «Я». 

2. Триангуляції: 

трикутник як 

елементарна одиниця 

емоційної системи сім’ї . 

3. Емоційний сімейний 

процес: залежність 

характеру сімейного 

взаємодії від патернів 

емоційної взаємодії 

попередніх поколінь.  

4. Концепція  

сімейної проекції. 

5. Процес трансмісії 

багатьох поколінь 

1. Сім’я як складна система, диференційована 

на ієрархічні підсистеми.  

2. Дисфункція в одній із підсистем впливає  

на іншу підсистему. 

3. Життєвий цикл сім’ї як системи (Дж. Хейлі 

(1973). 

1. Особистісне 

зростання членів 

сім’ї як спосіб зміни 

дисфункційної 

сімейної системи. 

2. «Здорова сім’я» як 

працююча система. 

3. Стадії розвитку 

«здорової сім’ї». 

4. Специфіка 

функціонування 

сімейної системи 

залежить  

від її структури. 

5. Підсистеми 

сімейної системи або 

холони: 

4. Симптом як спосіб 

підтримки гомеостазу 

системи. 

5. Симптом  

як метафоричне 

відображення стану 

системи. 

6. Симптом  
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родини . 

6. Недиференційованість 

сімейних відносин. 

Емоційний розрив.  

7. Вплив сиблінгових 

позицій на особистісні 

характеристики і спосіб 

взаємодії подружжя.  

8. Емоційні зв’язки  

в суспільстві. 

 

– індивідуальний;  

– подружній;  

– батьківський;  

– холон сиблінгів. 

6. Кордони сімейної 

системи:  

а) зовнішні  та 

внутрішні; 

б) ригідні та дифузні. 

7. Еволюція  

трансакційних 

патернів. 

8.  Дисфункційна 

сімейна система.  

9. Зміна 

дисфункційної 

системи через зміну її 

структури. 

як вираження 

проблеми в ієрархії. 

7. Симптом  

як можливість 

перерозподілити 

владу в сімейній 

системі. 

8. Зміна 

дисфункційної 

системи через зміну 

дисфункційних 

способів взаємодії 

всередині сім’ї. 

  

Питання емоційного боку сімейних стосунків розробляють представники 

експіріенціального підходу (К. Вітакер, В. Сатір). Концентруючись на безпосередніх 

переживаннях «тут і зараз», вони вибудовують концепції особистісного зростання 

членів сім’ї як способу зміни дисфункційної сімейної системи та концепції здорової 

сім’ї як працюючої системи тощо. У межах охарактеризованих підходів сформовано 

уявлення про сім’ю як систему та визначено концепції, які покладено в основу 

психології сім’ї як галузі наукових знань. 

У п’ятому розділі «Трансформаційні зміни інституту сім’ї як наукова 

задача на межі ХХ–ХХІ століть» встановлено, що сім’я зазнає структурних 

(поширення поряд з нуклеарною сім’єю інших типів сім’ї) і функціональних 

(перехід функцій сім’ї до інших соціальних інститутів) змін, які мають різну 

динаміку в різних частинах світу. 

У ХХІ столітті простежується збільшення віку вступу у шлюб, 

відтермінування батьківства, зростання кількості бездітних або однодітних сімей; 

рівня народжуваності поза шлюбом та розлучень; збільшується кількість людей, які 

свідомо відмовляються від створення сім’ї або обирають незареєстровані шлюбні 

стосунки; з’являються та поширюються нові види партнерства: громадянське або 

цивільне партнерство; одностатеві; так звані відкриті та гостьові шлюби; активні 

міграційні процеси зумовлюють поширення такого виду дистантної сім’ї як 

транснаціональна сім’я. Останнім часом батьківство все більше виходить за 

біологічні межі: поряд з  традиційним всиновленням чи оформленням опікунства 

поширюється батьківство з використанням сучасних репродуктивних технологій 

(донорство статевих клітин, сурогатне материнство тощо). 

Зміни інституту сім’ї зумовили створення двох наукових підходів, в межах 

яких по-різному тлумачиться її майбутнє: представники ліберально-прогресивного 

(модернізаційного) сходяться на тому, що сім’я в майбутньому не зникне, а лише 

зміниться її розмір та форма (С. І. Голод, Т. О. Гурко, Л. Б. Шнейдер); представники 

консервативно-кризового ведуть мову про занепад  інституту сім’ї, який призведе до 

зникнення сімейного способу життя (О. І. Антонов, А. Карлсон, В. М. Медков). 
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Дослідження цінностей свідчить, що сім’я та діти входять до першої п’ятірки, що 

дозволило дійти висновку про продовження існування сімейного способу життя 

принаймні в найближчі десятиліття. Показано зміну функцій сімейних стосунків і 

ролі сім’ї для людини під впливом умов кінця ХХ–початку ХХІ століття. Зокрема, 

постмодернізм та соціальний конструктивізм відходять від традиції аналізу сім’ї 

через її структуру й функції на користь різноманітних варіантів переживання того, 

що значить «бути сім’єю». Як наслідок, сім’я розглядається, насамперед, як якість 

стосунків, а не формальні зв’язки між людьми. Відповідно до основ соціального 

конструктивізму, сім’я аналізується як відкрита система, інтегрована у зовнішнє 

середовище, яке самоорганізується, перебуває у постійному русі, трансеценденції.  

Інститут сім’ї чутливо реагує на ці зміни: відбувається заміна сім’ї, заснованої на 

соціальному контролі, на сім’ю, в основі якої лежить індивідуальна 

відповідальність. 

Перспективним для становлення психології сім’ї є долучення напрацювань 

тих наук, які допомагають вибудувати більш складний ланцюг взаємозв’язку 

сімейних стосунків із зовнішнім контекстом та мотивацією учасників сімейної 

взаємодії, а саме синергетики та акмеології. Розробка з позицій синергетики теорії 

сім’ї як нестійкої системи, здатної до самоорганізації, дає можливість подолати 

інтерпретацію динаміки сім'ї як лінійного і причинного процесу і підійти до розгляду 

процесів, що відбуваються в сім'ї, як взаємозумовлених. Аналіз функціонування 

сім’ї як системи через виявлення її ідеалу та з точки зору можливостей досягнення 

граничних результатів розвитку сімейної системи та кожного її члена дає 

можливість застосування методології акмеології.  

На основі досліження особливостей розвитку психології сім’ї як галузі 

наукових знань в різних частинах світу встановлено, що в ХХІ столітті наукова 

галузь найбільш активно розвивається в країнах Північної Америки (передусім у 

США) та більшої частини Європи. Це пов’язано, насамперед, з найдавнішими 

традиціями психологічної роботи з сім’єю, які зумовлені культурно-історичною 

ситуацією розвитку. Саме тут практично в кожній країні функціонують організації, 

які координують роботу в галузі: розробляють стандарти практичної роботи з 

сім’єю, організовують навчання та підвищення кваліфікації фахівців, займаються 

виданням спеціалізованої періодики та проводять регулярні конференції, 

симпозіуми, круглі столи. У переважній більшості частин світу наукові традиції 

психологічної роботи з сім’єю були перенесені із Заходу та адаптовані до 

особливостей соціокультурного середовища. У країнах Африки та Азії, за 

виключенням Японії, психологія сім’ї як галузь наукових знаь знаходиться на 

початкових етапах розвитку. У країнах пострадянського простору ці дві тенденції 

співіснують: в частині країн (Естонії, Латвія) психологія сім’ї розвивається в 

західній культурній традиції,  в частині (Казахстан, Таджикистан та ін.) – в східній. 

Трансформаційні процеси, які переживає теперішня сім’я, зумовлюють 

найбільш актуальну проблематику наукових досліджень в галузі психології сім’ї на 

початку ХХІ століття. Поряд із актуальним у ХХ столітті вивченням дитячо-

батьківських, подружніх, сиблінгових стосунків, у ХХІ столітті досліджуються 

проблеми: взаємозв’язку сімейних взаємин та депресії; сім’ї та ВІЛ; альтернативних 

форм сімейних стосунків, зокрема – одностатевих сімей та сімей, які створені з 
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використанням репродуктивних технологій; роль сім’ї у боротьбі з розладами 

харчування; особливості функціонування дистантних (транснаціональних) сімей та 

сімей мігрантів тощо. Західні дослідники вивчають вплив нових інформаційних 

технологій на сімейні стосунки, взаємозв’язки стосунків у сім’ї та міграційних 

процесів, вплив якості стосунків у сім'ї на перебіг хронічних захворювань тощо. В 

Україні провідними напрямами в цій галузі є: подружні стосунки (дезадаптація 

шлюбних партнерів, готовність до шлюбу, вибір шлюбного партнера тощо); 

проблеми дітей та підлітків у сім’ї; впливу сім’ї на становлення та розвиток 

особистості; порушення сімейної взаємодії; сімейні кризи; насильство в сім’ї; 

батьківство і материнство; проблеми шлюбу (в тому числі цивільного, повторного); 

розлучень, замісних сімей та сімей з усиновленими дітьми; психологічні аспекти 

виховання і взаємодії в неповних сім'ях та сім’ях з особливими дітьми, дітьми-

інвалідами. 

 

ВИСНОВКИ 

У роботі здійснено теоретичне узагальнення результатів дослідження  

становлення психології сім’ї як галузі наукових знань у ХІХ–ХХ століттях, що дає 

підстави зробити такі висновки: 

1. Процес становлення психології сім’ї як галузі наукових знань у ХІХ–ХХ 

століттях пояснюється щонайменше в трьох методологічних підходах, а саме: 

культурно-історичному (представники якого становлення психології сім’ї як галузі 

наукових знань пов’язують з виникненням ідей, концепцій, теорій із культурно-

історичними, політичними та соціальними умовами розвитку, які привели до зміни 

типу, функцій сім’ї); логіко-науковому (збагачення наукового знання з проблем 

психології сім’ї обґрунтовується як процес, обумовлений внутрішньо- та 

зовнішньонауковими закономірностями його розвитку, інтеграцією та 

диференціацією знання, розробкою методології, еволюцією предметної сфери, 

формуванням наукових шкіл, підходів тощо); особистісно-діяльнісному (або підхід 

дослідження фактів через особистість, представники якого відводять визначальну 

роль у становленні психології сім’ї окремим особистостям та спільній соціальній 

діяльності людей). 

Спрямоване дослідження психологічних проблем сім’ї відбувається в психоло-

гічних напрямах, школах, підходах у контексті існуючих наукових традицій:  

психоаналітичній, поведінковій, гуманістичній та когнітивістській. Психологія сім’ї 

залишається переважно сферою практики. Як галузь наукових знань вона 

сформувалася у взаємодії із іншими соціогуманітарними науками (історією, 

філософією, соціологією та ін.), в яких створено теоретичне та емпіричне підгрунтя, 

а також у процесі практичної роботи з сім’єю. Це зумовило  особливості визначення 

предмета, розробки категоріально-понятійного апарату, системи принципів 

(вчинковий, єдності психіки та діяльності, детермінізму, системності, всебічності, 

спадкоємності та об’єктивності; спеціально-наукових: гуманізації, нейтральності, 

взаємозв’язку людини та сім’ї, пріоритетності, контекстуальності, процесуальності, 

толерантності та діалогізму), наукового інструментарію. Основними 

методологічними підходами психології сім’ї є: трансгенераційний, структурний, 

стратегічний, експіріенціальний.  
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Сучасні спеціальнонаукові завдання вирішуються у межах таких напрямів 

дослідницької діяльності: психологія втручання; сімейне подолання труднощів; 

подружні стосунки; взаємини поколінь; вплив субкультури сім’ї на становлення 

особистості; насилля в сім’ї; новий зміст дитячо-батьківських стосунків; проблеми 

сучасного шлюбу тощо. 

2. Обґрунтувано та розроблено концепцію, згідно з якою становлення психології 

сім’ї як галузі наукових знань у ХІХ–ХХ століттях зумовлене комплексом 

зовнішньо- та внутрішньонаукових чинників, а саме: економічних, політичних, 

соціальних. Вони привели до зміти типу і функцій сім’ї і, породжуючи нові 

проблеми, зумовили запит на їх вирішення. З огляду на це, з’ясовано взаємозв'язок 

виникнення психологічних ідей з тими зовнішніми впливами, в яких вони 

формулювалися. Становлення психології сім’ї пов’язане із зміною предмета,  

методів та розробкою спеціально-наукової методології, на основі чого 

виокремлюються і теоретично обґрунтовуються основні етапи.  

Встановлено та простежено формування соціальної, інформаційно-

комунікативної, методологічно-інструментальної та гносеологічної (емпірико-

теоретичної) підсистем галузі. Цей процес пов'язаний із виникненням її зовнішніх 

інституційних форм, зокрема, відкриттям спеціалізованих навчальних закладів у 

галузі; створенням спеціалізованих періодичних видань; введенням як наукової 

дисципліни в навчальні плани закладів освіти; створенням організаційних форм 

взаємодії (національних та міжнародних асоціацій, товариств) та формуванням 

самосвідомості вчених. Внутрішнє інституціювання пов’язане з процесом 

вдосконалення організаційних і пізнавальних форм галузі; накопиченням наукових 

знань та становленням таких трьох рівнів: фундаментальних, прикладних 

досліджень і рівня впровадження наукових здобутків у практику. Це зумовлюює 

формування теоретичного, прикладного та практичного (сімейна психотерапія і 

сімейне консультування) рівнів галузі.  

3. Виокремлено і теоретично обґрунтовано основні етапи становлення галузі. 

Кожен з них відображує зміни предмета, наукової проблематики та методологічних 

основ, що ведуть до виникнення якісних і структурних перетворень у наукових 

уявленнях про сім’ю та еволюцію інституційних форм. Межі етапів визначені 

умовно.  

На першому етапі (до середини ХІХ століття) відбувалося донаукове 

осмислення проблем сім’ї (міфологія, релігія, усна народна творчість і т. ін.). У цей 

час сім’я забезпечує виживання особи, а її життєдіяльність жорстко регламентується 

соціумом (традиціями, звичаями, віруваннями тощо). Це зумовило її трактування, як 

соціального інституту. Предметом осмислення є роль сім’ї у розвитку суспільства, 

сімейні ролі, моральні аспекти сімейного життя. Виникають філософські концепції 

сімейних стосунків (Т. Мор, Платон, Ш. Фур’є, та ін.), розглядаючи подекуди 

сімейні взаємини як відносини політичні (Аристотель, Конфуцій, Платон та ін.). До 

ХІХ століття знання про сім’ю отримувалися, переважно, з використаттям 

емпіричних, сенсуалістичних та раціоналістичних методів.  Закладаються підвалини 

методологічно-інструментальної та гносеологічної підсистем психології сім’ї.  

На другому етапі (з середини ХІХ століття) сім’я стає предметом наукових 

рефлексій. Зокрема, в історії права (Й. Бахофен), антропології (Дж. Мак-Леннан, 
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Л. Г. Морган) та психіатрії (В. Бєхтерєв, І. Сікорський). Виживання особи перестає 

бути домінуючою функцією сім’ї. Все більшого значення набуває задоволення 

індивідуальних потреб. Предметом дослідження є мінливість форм шлюбно-

сімейних стосунків, структурні та функціональні зміни сім’ї та розгляд сім’ї як 

чинника травмуючого впливу на дитину. Розробляється методологія дослідження 

сім’ї (Ф. Ле Пле). Починається формування інформаційно-комунікативної 

підсистеми психології сім’ї як галузі наукових знань.  

Третій етап (з 1920-х рр.) пов'язаний з уявленнями про психологію сім’ї, 

розробленими на основі досліджень психоаналізу та біхевіоризму, а з середини ХХ 

століття – гуманістичної та когнітивної психології. В межах цього етапу відбулося 

закладення підвалин галузі психології сім’ї, напрацювання психологічного 

емпіричного досвіду. Сім’я розглядається як чинник травмуючого впливу на 

особистість (З. Фройд, К. Хорні), як середовище, в якому програмується поведінка 

людини (Ф. Б. Скіннер, Дж. Уотсон), як середовище актуалізації (К. Роджерс), як 

зв’язок, обумовлений когнітивними процесами (А. Елліс) тощо. Розпочинається 

формування соціальної підсистеми галузі: відкриваються перші сімейні 

консультації, в яких спільно працюють групи фахівців з різних галузей. 

Четвертий етап (з середини ХХ століття) пов'язаний з відкриттям системних 

властивостей сім’ї (Н. Аккерман, Г. Бейтсон, Л. Вінн, Д. Джексон та ін.) та 

розвитком підсистем галузі. Першими інституційними формами є: асоціація 

подружньої і сімейної психотерапії; навчальний заклад для підготовки сімейних 

психологів та терапевтів, проводяться загальнонаціональні конференції з проблем 

психології і психотерапії сім’ї; та засновуються періодичні видання. Активно 

використовується методологія психології загалом та розробляється спеціально-

наукова методологія (трансгенераційний, структурний, стратегічний, 

експіріенціальний підходи). Предметом уваги фахівців стають системні властивості 

сім’ї. 

4. Становлення психології сім’ї як окремої галузі психологічних знань зумовлено 

рядом чинників (політичних, соціокультурних, економічних). За сучасних умов сім’я в 

країнах Європи і Північної Америки зазнає швидких структурних та функціональних 

змін, тоді як сім’я в країнах Азії, Африки та Латинської Америки змінюється значно 

повільніше. Це, насамперед, зумовлюється типом культури. Країнам Західної Європи 

та Північної Америки притаманний індивідуалізм і важливим є комфорт особистості, 

тоді як в країнах Азії, Африки, частинах Східної Європи та Латинської Америки 

традиції колективізму визначають первинність стосунків з іншими. Такі особливості 

соціокультурного середовища сприяли зосередженню центрів психологічної роботи з 

сім’єю в країнах Заходу. Зростання інтересу до психологічних досліджень сім’ї 

пов’язане з політичними  пертвореннями: після світових війн відбувся перерозподіл 

сімейних функцій та влади в сім’ї; становлення тоталітарних режимів у Європі привело 

до переміщення центру досліджень до США. Промислова революція ХІХ століття 

сприяла заміні  шлюбу, укладеного на економічній основі, на шлюб, в основі якого 

лежать почуття особи. 

5. Інтегральний характер психології сім’ї як галузі наукових знань зумовлює 

предмет, що веде до міждисциплінарного характеру прикладних розробок проблем 

сім’ї. Основою аналізу поряд з моделями сім’ї стають чинники середовища її 



 26 

функціонування (історичні, економічні, культурні, соціальні, біологічні). Так, в історії 

та антропології розроблено уявлення про історичну еволюцію форм шлюбу і сім’ї 

(Й. Бахофен, Л. Морган), принципів вибору шлюбного партнера (Дж. Мак-Леннан). 

У соціології сформульовано концепції впливу на сім’ю соціальних процесів 

(Е. Дюркгайм), зокрема – індустріалізації та урбанізації (Е. Берджесс, Х. Локк, 

В. Огборн), соціальних та етнічних відмінностей партнерів (Е. Берджесс), 

обгрунтовано соціально-психологічні функції шлюбних партнерів (Т. Парсонс) 

тощо. В еволюційній психології та соціобіології досліджено еволюційні основи 

шлюбно-сімейної поведінки: причини різного рівня зацікавленості батьків у 

вихованні дітей (концепція «батьківського внеску»), еволюційну основу 

позашлюбних стосунків (Р. Тріверс), стратегії вибору партнера (Д. Басс, Д. Міллер, 

П. Реган), природу відносин сімейної самопожертви (В. Гамільтон, Р. Тріверс), роль 

кожного з батьків у розвитку дитини (Дж. Белскі). 

6. Психологічне дослідження сім’ї здійснюється в межах підходів у вже 

існуючих наукових традиціях (передусім, психоаналітичній, біхевіористській, 

гуманістичній та когнітивній) та тих традиціях, які сформувалися при роботі із 

сім’єю як системою (трансгенераційний, структурний, стратегічний, 

експіріенціальний). В кожному з підходів створене наукове підґрунтя для 

фундаментального осмислення специфічних складових психології сім’ї. Разом з тим, 

методологічна унікальність призводить до обмеження вивчення явища.  

Робробляються аспекти: обумовленості сімейних стосунків процесами, які 

протікають в глибинних шарах психічної активності особи (психоаналіз), 

програмування бажаної поведінки в сім’ї (біхевіоризм), потенціалу сім’ї як 

середовища самоактуалізації (гуманістична психологія) та детермінації сімейних 

стосунків когнітивною сферою людини (когнітивна психологія) в координатах 

минулого, теперішнього і майбутнього. Це дозволяє простежити динаміку 

психологічної сфери сім’ї. Спираючись на уявлення про сім’ю як систему, 

досліджується залежність специфіки функціонування сімейної системи від: її 

структури (структурний), особливостей взаємодії членів сім’ї (стратегічний), 

розвитку емоційної сфери учасників сімейної взаємодії як засобу передачі досвіду та 

реалізації особистості в сім’ї (експіріенціальний); патернів взаємин багатьох 

поколінь родини (трансгенераційний). 

7. На межі ХХ – ХХІ століть психологічні розробки проблем сім’ї пов’язані зі 

зміною її функцій. Вона все більше втрачає ознаки соціального інституту, 

концентруючись на виконанні функцій соціальної групи; сім’ю, засновану на 

соціальній відповідальності, поступово змінює сім’я, основою якої є індивідуальна 

відповідальність (М. Айхлер). Особливо вираженими ці тенденції є в країнах 

Заходу. З усім цим, існуючі соціокультурні умови стимулюють переосмислення 

поняття сім’ї, тому дослідники пропонують замінити визначення сім’ї через 

структуру та функції уявленнями про сім’ю як процес (Л. Белла). 

Основними тенденціями розвитку психології сім’ї в ХХІ столітті є: 

концентрація інституцій, які навчають та координують роботу фахівців у країнах 

Заходу; поширення передусім американської моделі практичної роботи з сім’єю на 

інші континенти; визначальний вплив соціокультурного середовища на формування 

запитів практики; динаміка та складність функціонування психологічних форм, 
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видів і типів сім’ї, визначення функцій сім’ї для суспільства і для окремої людини та 

вплив глобальних соціальних змін на форми існування сім’ї як соціального 

інституту.  

Перспективами подальших дослідженнь є встановлення тенденцій розвитку 

психології сім’ї в різних частинах світу, уточнення періодизації психології сім’ї як 

галузі наукових знань з виокремленням періодів та фаз та ін.   
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національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена теоретичному дослідженню становлення 

психології сім’ї як галузі наукових знань у ХІХ–ХХ століттях.  
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галузі наукових знань; розроблено теоретичні засади психології сім’ї; уточнено 
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наукових знань; поглиблено знання про структуру психології сім’ї як галузі 

наукових знань; визначено основні тенденції розвитку психології сім’ї в ХХІ 
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Диссертация посвящена теоретическому исследованию становления психологии 

семьи как отрасли научных знаний в ХIХ–ХХ веках. 
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знаний в XIX–ХХ веках; исследованы и обоснованы теоретические и 

методологические основы психологии семьи как отрасли научных знаний; 

исследовано эволюцию предмета психологии семьи и на основании его изменения 

выделено этапы становления даной отрасли; разработана периодизация становления 

психологии семьи как отрасли научных знаний в XIX–ХХ веках; раскрыто динамику 

развития историко-психологических исследований проблемы становления 

психологии семьи в указанный период; определены основные предпосылки 

становления психологии семьи; теоретически обосновано взаимосвязь эволюции 

форм брачно-семейных отношений в XIX–ХХ веках и становления психологии 

семьи как отрасли научных знаний; разработаны теоретические основы психологии 

семьи; уточнено содержание основных научных подходов к изучению семьи в XIX–

ХХ веках и их значение в становлении психологии семьи как отрасли научных 

знаний; усовершенствован категориально-понятийный аппарат психологической 

науки и психологии семьи как отрасли научных знаний; углублено знание о 

структуре психологии семьи как отрасли научных знаний; определены основные 

тенденции развития психологии семьи в ХХІ веке. 

Ключевые слова: брак, семья, институциирование отрасли научных знаний, 
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SUMMARY 

Posvistak O. A. Formation of Family Psychology as a field of scientific 

knowledge in the nineteenth – twentieth centuries. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of Psychological Sciences, 

speciality 19.00.01 – General Psychology, History of Psychology. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis on the theoretical research of the Family Psychology formation as a field 

of scientific knowledge in the nineteenth – twentieth centuries. 
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The necessity of historical and psychological reconstruction of the formation 

process of psychology of the family is argued. The research specificity that involves work 

with the natural object in its real dynamics in natural and historic environment is defined 

and establishing process of psychology of the family is reconstructed according to the 

specificity by comparing two different cultural sections, two semantic and conceptual 

spaces – past and present.  

The conceptual model of the formation of the Family Psychology is developed; 

theoretical and methodological principles of the Family Psychology as a field of scientific 

knowledge are comprehensively studied and proved. The basic fundamental prerequisites 

of science formation are singled out and it is determined that the formation of  the Family 

Psychology  is connected with formation of its paradigm; arranging of social, 

informational and communicative, methodological and instrumental, epistemological or 

empirical and theoretical science subsystem and clear singling out of  the study domain. 

Periodization of formation of Psychology of the Family as a field of scientific knowledge 

in the nineteenth – twentieth centuries is developed; four stages, namely: the stage of 

diffuse accumulation of knowledge on family problems  (till the middle of the nineteenth 

century);  the stage of systematic accumulation of knowledge within various sciences 

(from the middle of the nineteenth century); the stage of diffuse accumulation of 

knowledge within the major psychological schools (from the beginning of the twentieth 

century); the beginning of scientific design and institutionalization of the Family 

Psychology (from 50-ies of the twentieth century) are singled out. 

Cultural, historical and institutional preconditions for the formation of the Family 

Psychology as a field of scientific knowledge are studied by comparison of past and 

present; the influence of the evolution of views on the forms of marriage and family 

relations in the nineteenth –twentieth centuries on the establishment of the Family 

Psychology as a field of scientific knowledge is analyzed; the influence of the historical 

context on the formation of geography of the Family Psychology is traced and regional 

specificity of psychological developments of family relationships problems is defined. 

Contribution of the representatives of different sciences, scientific approaches, 

ideological movements, major schools of psychology and fields of systemic family 

psychotherapy in formation of the Family Psychology as a field of scientific knowledge is 

specified. In particular, the contribution, primarily of  anthropologists – theorists of  

evolutionary or institutional-historical approach to the study of the family; sociologists – 

theorists of structural-functional approach; ethologists, comparative psychologists, 

sociobiologists – theorists of socio-biological approach; representatives of socio-

environmental approach is shown. The prospects of usage of feminist methodology, 

methodology of acmeology and synergy for the study of problems of family psychology 

are traced.  It is defined that Psychology of the Family as a scientific branch was formed 

within clinical practice in the process of practical problems solving. Representatives of 

major schools of psychology are studying the problems of the individual and because of 

him pay attention on family interaction. So, the issue is about the study of individual level 

of family functioning. It is found that given position has found its reflection firstly, in 

psychoanalysis and behaviorism (from the beginning of the twentieth century); then the 

outlined tradition was continued by humanistic and cognitive psychology (from the middle 

of the twentieth century). It is shown that the best practices of different psychological 
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schools, focusing on the study of all time coordinates of psychology of individuals in the 

family context: past, present and future, form the basis for the Family Psychology, its 

theoretical frame. It is defined that development of the issues of system-level family 

functioning took place within the systemic family psychotherapy. The researches of 

scientific sources allowed defining that the theoretical and methodological basis of the 

Family Psychology is formed by the approaches that have become products of system 

revolution: system by M. Bowen, structural, strategic and experiential. It is shown that 

namely described approaches form the basis of the Family Psychology. 

Understanding of the subject and tasks of the Family Psychology as a field of 

scientific knowledge is made more profound. The conceptual and categorical apparatus of 

Psychology of the Family as a field of scientific knowledge is systemized and improved by 

clarifying the concepts of «marriage», «open marriage», «partnership relations»; clarifying 

of sociological, biological and psychological understanding of the term «marriage» and the 

separation of biological notions of «marital relations» and «sexual relationship». 

The synthesis of obtained information allowed tracing the formation of the Family 

Psychology  as integral and continuous process. Using of the comparative method allowed 

showing the process of formation and development of Psychology of the Family not as a 

simple change of scientific paradigms, but as their combination and mutual 

supplementation. Using of the results of thesis will allow conducting qualitatively 

education, consulting and psychotherapeutic work with family, based on full theory of the 

Family Psychology, providing a variety of perspectives during the analysis of family 

interaction. 

It is determined that the main tendencies of the family psychology development in 

the 21th century. 

Key words: marriage, family, establishment of scientific knowledge field, historical 

and psychological reconstruction, formation of family psychology as a branch of scientific 

knowledgе. 
 


