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Методика «Вплив паління на сімейне функціонування» є 

самостійним інструментом для визначення установок щодо паління як 

чинника реалізації сімейних функцій. У структурі методики виділяються 

наступні шкали, що відповідають функціям сім’ї: господарчо-побутова, 

виховна, сексуально-еротична, емоційна, духовного (культурного) 

спілкування та первинного соціального контролю. 

Методика дозволяє визначити рівень функціональності сімейної 

системи та характер специфічного (сприяючого, перешкоджаючого або 

нейтрального супроводжуючого) впливу паління на реалізацію окремих 

функцій сім’ї. Низькі показники за кожною шкалою відображують уявлення 

про сприяючий вплив паління на реалізацію відповідних сімейних функцій. 

Середні показники характеризують нейтральний супроводжуючий вплив 

паління. Високі показники за шкалами є проявленням установки про 

перешкоджаючий вплив паління на сімейне функціонування у відповідних 

сферах життєдіяльності сім’ї. Діагностика особливостей реалізації функцій 

сім’ї дозволяє визначити рівень функціональності сімейної системи. 

Функціональна сім’я (нормально функціонуюча сім'я) – це сім'я, яка 

відповідально і диференційовано виконує свої функції, внаслідок чого 

задовольняється потреба в зростанні і змінах як сім'ї в цілому, так і кожного 

члена. Дисфункціональна сім'я – це така сім'я, в якій одна або декілька 

функцій порушені або відсутні, в наслідок чого сім'я виявляється нездатною 

задовольняти потреби її членів в особистісному зростанні. 

Дана методика відповідає сучасним вимогам до психометричного 

обґрунтування психодіагностичних опитувальників та може бути 

використана для психодіагностики у структурі комплексної терапії 

нікотинової залежності. 
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