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Передмова 

У навчальному посібнику зосереджено увагу на проблемах 
сім’ї. Сучасне українське суспільство переживає низку транс-
формаційних процесів, які відбуваються на соціальному, 
політичному, культурному та економічному рівнях. Ці зміни 
також стосуються й одного з найважливіших інститутів – 
інституту сім’ї, який має надзвичайно важливе значення як  
у становленні окремого індивіда, так і в життєдіяльності сус-
пільства загалом. Безперечно, сучасні економічні перетворення, 
суспільні проблеми, криза в політиці, культурі відображаються 
на життєдіяльності сучасної сім’ї, реалізації її функцій, складі, 
структурі, демографічній поведінці, виховних процесах. Сьогодні 
вагомою проблемою сім’ї є вияви відчуження між батьками та 
дітьми, проблеми комунікації між членами родини. 

У першому розділі (Н.А. Уманець) охарактеризовано особ-
ливості та тенденції розвитку сім’ї як соціального інституту в 
умовах соціально-економічних, політичних, демографічних змін 
в українському суспільстві. Виявлено негативні зміни в структурі 
сучасної сім’ї, що стали наслідком суспільних змін. У другому 
розділі (Т.Г. Тюріна, Н.А. Уманець) висвітлено головні аспекти 
формування шлюбної пари, шлюбного вибору, підготовки молоді 
до сімейного життя. Підкреслено роль любові як важливої 
людської потреби та духовної цінності особистості. В третьому 
розділі (Н.А. Уманець) проаналізовано значення сім’ї у розвитку 
особистості дитини. Автори звертають увагу на виховний 
потенціал сім’ї та стиль виховання, виховні типи сім’ї. До 
теоретичної частини навчального посібника належить низка 
практичних завдань, що подані у додатках (Т.Г. Тюріна), які 
пожвавлюють вивчення спецкурсу з соціології сім’ї. Наприкінці 
посібника також подано глосарій основних термінів з курсу. 
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Весь спектр зазначених вище проблем сім’ї та безпосереднє 
її дослідження як інституту та малої групи запропоновано до-
слідити під час курсу “Соціологія сім’ї”, який вивчають студенти 
базового напряму “Соціологія” освітньо-кваліфікаційного рівня 
“бакалавр”, а також під час курсу “Сучасна українська сім’я та її 
проблеми” (читають на всіх курсах Національного університету 
“Львівська політехніка”). 

Цінність навчального посібника “Людина та сім’я” полягає 
в тому, що викладений матеріал дає змогу зорієнтуватися в 
сучасних тенденціях розвитку та змін інституту сім’ї, сімейної 
взаємодії, усвідомити унікальність цього суспільного інституту 
через розуміння довготривалості та глибини впливів, які людина 
відчуває в сім’ї. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


