
 

План 

проведення занять за асинхронною формою дистанційного навчання з 

предмету «Етика і психологія сімейного життя»» на період з 30.03.2020 року по 

01.04.2020 року в групі №28 з професії «Кухар, кондитер» 

№ Тема Домашнє завдання Питання для 

самоконтролю 

45 Підсумковий урок Тестові завдання для 

перевірки знань 

1. Розкрийте 

соціально-

психологічну 

сутність сім'ї та 

її структуру. 

2. Що вам відомо 

про розвиток 

шлюбно-

сімейних 

відносин в 

історії 

суспільства? 

3. Прокоментуйте 

життєвий цикл 

сім'ї та яку роль 

виконують 

кризи в житті 

сім'ї? 

4. Поміркуйте, чи 

можна уникнути 

конфліктів у 



сімейних 

відносинах? 

5. Проаналізуйте 

найбільш 

«популярні» 

причини 

сімейних 

конфліктів. 

6.  Що таке 

ревнощі? 

 

Викладач                                                І.О. Захотій 

 

Тестові завдання для перевірки знань з предмету «Етика і 

психологія сімейного життя» 

1. Особливостями сім'ї  є: 

А. чітко окреслена гетерогенність сім'ї 

Б . наявність чоловіка та дружини 

В. наявність у сім'ї дітей 

Г. усі відповіді правильні 

 

2. Ознаками нещасливих  сімей є: 

А. низькі матеріальні можливості 

Б. відсутність житла 

В. низька культура спілкування 

Г. наявність дітей 

 

3. Однією з причин розлучень є: 

А. зміни у шлюбно-сімейних стосунках 

Б. обмеження свободи 

В. втома один від одного 

Г. фактор часу 

 

4. Який із перерахованих факторів відіграє важливу роль в 

інтелектуальному розвитку дитини 



А. їжа, харчування 

Б. правильний фізичний догляд 

В. психічна стимуляція 

 

5. Методи сімейного виховання 

А. переконання 

Б. особистий приклад 

В. заохочення 

Г. покарання моральне 

Д. покарання фізичне 

В. покарання вербальне 

6. Сім'я, яка складається із кількох поколінь родичів 

А. нуклеарна 

Б. традиційна 

          В. змішана 

          Г. полігамна 

7. Хто здійснюючи виховний вплив в найбільшій мірі впливає на дитину: 

А. мати, батько 

Б. бабуся, дідусь 

В. сусіди 

Г. вихователі  ДНЗ 

Д. вчителі у школі 

8. Дії, спрямовані на досягнення своїх інтересів та блокуючи  досягнення 

своїх цілей іншою стороною взаємодії: 

А. конфліктна поведінка 

Б. замісна поведінка 

В. комунікація 

   9. До сприятливих дошлюбних факторів відносять такі: 

А. випадковий характер знайомства 

Б. соціокультурна несумісність 

В. романтична ідеалізація партнера 

Г. компліментарні стосунки 

   10. До несприятливих дошлюбних факторів відносять такі: 

А. негативне перше враження про партнера 

Б. період дошлюбних стосунків менше 3 років 

В. обмірковування шлюбної пропозиції  у строк менше 2 тижнів 

   11. Оберіть типи проблем, які може принести подружжю розлучення 

А. емоційні, фінансові, проблеми побутового плану 



Б. демографічні 

В. гендерні, соматичні 

   12.  Серед перелічених далі, оберіть твердження  що не є міфом стосовно 

шлюбу 

А. якщо ми кохаємо один одного, все налагодиться 

Б. спочатку завжди думай про іншу людину 

В. у стосунках важливо наголошувати на позитивних сторонах, але і треба 

обговорювати те що не подобається 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


