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Сім’я є першоосновою духовного, економічного та соціального 

розвитку суспільства. У всіх народів вона визнається основою продовження 

людського роду, унікальним інститутом формування фундаментальних 

цінностей, визначальною формою прогресу й цивілізованості людства, його 

культури. Звідси виховання дитини в сім’ї розглядаємо як її прилучення до 

загальнолюдських цінностей і норм взаємодії із соціумом, що досягається 

завдяки створенню умов для формування активної соціальної діяльності 

особистості.  

Кожна епоха, національні особливості того чи іншого народу 

накладають свій відбиток на зміст, характер, динаміку цих умов. Сучасна 

українська родина не є винятком у суспільно-історичному та педагогічному 

поступі людської цивілізації. Її внутрішньосімейний розвиток відбувається за 

такими ж законами, що й у всьому світі. При цьому вони вступають у 

своєрідну взаємодію з особливостями національними, спричинюючи їх 

трансформацію і взаємне збагачення.  

Такий стан висуває на перший план проблему пошуків нових 

напрямів, принципів, способів, форм, методів, виховання молоді, розробку 

теоретико-методологічних аспектів національної системи сімейного 

виховання з «урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду» [Державна 

національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.)], адже важко розвивати 

виховні традиції власної нації, не враховуючи те краще, що створено і 

накопичено досвідом зарубіжної педагогіки. Важливість такого підходу 

підкреслювали й учасники Другого Всеукраїнського з’їзду освітян, чиї ідеї 

знайшли відображення в одному з розділів Національної доктрини, де, 

зокрема, наголошується на необхідності розширення й поглиблення 

міжнародного співробітництва, недопустимості ізоляції, неуваги до 

вивчення наукового доробку фахівців близького і далекого зарубіжжя з 

метою використання кращих надбань світової науки і досвіду для 

рівноправного входження України у світовий простір, забезпечення 

культурного розмаїття при збереженні власних культурних надбань і 

культурно-педагогічної спадщини [ІІ Всеукраїнський з’їзд працівників 

освіти. 7-9 жовтня 2001 року. - К., 2001]. 

Сьогодні значного поширення набули різноманітні зв’язки між раніше 

«закритими» країнами. За всіх позитивних змін, які дає такий стан, нерідко 

спостерігаються тенденції сліпого, неусвідомленого копіювання «вільного 

способу життя» Заходу. Ці явища справляють неоднозначний вплив і на 

інститут сім’ї. 



Після здобуття незалежності Україна послідовно розвиває різнорівневі 

взаємини із зарубіжними країнами, серед яких одне з провідних місць 

належить Сполученим Штатам Америки - могутній наддержаві, статус якої 

визначається її економічною і політичною могутністю, лідерством у 

впровадженні новітніх технологій у всіх сферах суспільного життя. 

Україна і Сполучені Штати Америки - дві держави, розташовані в 

різних частинах світу, відділені одна від одної тисячами кілометрів. 

Процеси, що відбуваються в нашій країні після здобуття незалежності, 

сприяють розвитку й зміцненню зв’язків між двома країнами у різних 

сферах суспільного життя. Розширюються зв’язки не тільки в політичному, а 

й у науковому, культурному аспектах. Це посилює взаємний інтерес до 

внутрішнього життя іншої країни, зокрема й щодо розвитку інституту сім’ї 

та виховання в ній дітей. США виступають вагомим інвестором в економіку 

нашої країни, привносячи разом із цим елементи своєї культури, активно 

пропагуючи через ЗМІ «американський спосіб життя». Українська молодь 

намагається перейняти американські погляди на спосіб життя з його 

прагматичними зв’язками, повною матеріальною незалежністю один від 

одного, своєрідним ставленням до виховання дітей, до взаємин між 

поколіннями тощо.  

Одним із прикладів означеного «копіювання» може бути так званий 

відкритий, або громадянський шлюб (термін «відкритий шлюб» був 

офіційно затверджений щорічною конференцією національної ради 

сімейних відносин США), який набув досить значного поширення в нашій 

країні в останні роки. Прихильники цієї течії у Сполучених Штатах 

Америки, наприклад, автор книжки «Нова близькість» Р.Мазур і його 

однодумці вважають, що шлюб і сім’я не можуть задовольнити потребу 

людини в щасті, адже моральний кодекс єдиношлюбності висуває на шляху 

вільного виявлення статевого потягу сімейну домівку. А це не властиве 

людській природі і може навіть призвести до виникнення неврозів. 

Проте, як засвідчує звернення до наукових джерел, все позитивне, що 

попервах було властиве цій формі, сьогодні зведено нанівець. Молодь бере 

відкритий шлюб, але не з метою кращого пізнання один одного, а лише для 

задоволення сексуальних потреб. Тому все частіше ідея вільного шлюбу 

продукує своїх опонентів. Так, на думку Дж.Добсона, «американський народ 

потрапив під вплив певних ідей з числа найбезглуздіших за всю історію 

людства». До них учений відносить і ідею про відкритий шлюб, теорію, що 

базується на вислові «Бог вмер», так звана «нова мораль». 

Все більше педагогів і психологів США  відкрито виступають проти 

відкритого шлюбу, намагаються привернути увагу громадськості до 

негативного впливу цієї теорії на молоді покоління - явища, які з тих чи 

інших причин не набули вивчення на теренах України. Результатом цього 

стає подальше розповсюдженню громадянського шлюбу у нашій країні, 

розвитку його негативних рис, повторенню негативного прикладу молодих 

американців, чий досвід, за умов його критичного вивчення й оприлюднення, 

міг би допомогти уникнути багатьох негараздів.  



Відомо, що педагогічні теорії виникають не випадково, а викликаються 

до життя історичною необхідністю, яка зумовлена суспільними відносинами. 

Зважаючи на це, а також враховуючи наявність досить значних розбіжностей 

в існуючих на сьогодні підходах до трактування суті виховання молодих 

поколінь, зокрема сімейного, методів і завдань цього процесу, актуалізується 

необхідність розгляду деяких ідей, що набули певного визнання в 

американському суспільстві і чий відгомін у дещо спотвореному вигляді все 

частіше пропагується українськими авторами. 

Не можна не враховувати і той факт, що саме Сполучені Штати 

Америки сприймаються більшістю населення нашої країни як своєрідний 

зразок, до реалізації якого треба прагнути, переконаністю в його 

непохитності і можливості зробити життя як дорослих, так і дітей 

змістовнішим та цікавішим, набути рис «справжньої людини». З огляду на 

це, видається доцільним розглянути принципи, на яких базуються сучасні 

теорії родинного виховання США, процес розвитку і становлення 

американської сім’ї в історичній ретроспективі, її основні характеристики як 

соціальної і виховної інституції, провести порівняння виявлених 

особливостей з відповідними явищами в українському суспільстві. Вивчення 

досвіду, накопиченого американською науково-педагогічною думкою і 

практикою, може допомогти  виявити внутрішні зв’язки між педагогічними 

інноваціями і національними культурними традиціями. У нагоді для 

вітчизняної педагогічної науки може стати також той факт, що сучасне 

американське суспільство виявляє значну зацікавленість розвитком інституту 

сім’ї, проблемами виховання у дітей моральності та родинності, які 

переводяться на новий рівень, притягуючи до себе увагу фахівців різних 

галузей людинознавства. Порівняльний аналіз української і американської 

системи родинного виховання в повному сенсі цього поняття дозволить 

виокремити наявні в родинному вихованні позитивні та негативні риси, 

визначити, що з теоретичних і практичних наробок американців може бути 

використане для підвищення ефективності розв’язання аналогічних питань в 

Україні, а що є негативним прикладом, якого можна уникнути за умов 

усвідомлення його сутності та наслідків. 

Ознайомлення з досягненнями і недоліками родинного виховання в 

Сполучених Штатах Америки значно збагатить українську педагогічну 

думку, а порівняння однотипних процесів і явищ дозволить глибше 

проникнути в їхню сутність, зрозуміти їхню природу, пізнати причини 

наявних особливостей і специфічних рис. Порівняльний аналіз сприятиме 

усвідомленню того, чому одні й ті самі процеси в різних країнах мають певні 

відмінності, а здавалося б зовсім різні феномени стають підґрунтям для 

виникнення однотипних явищ. 

Порівняння завжди умовні. Тим більше, коли йдеться про дві різні 

держави, кожна з яких має свою історію, традиції, культуру. Проте 

порівняльний аналіз уявляється досить актуальним як з наукової, так і з 

практичної точки зору. 



Питання сім’ї і сімейного виховання завжди привертали і привертають 

увагу фахівців. Щодо української сім’ї, дослідження різних аспектів її 

виховної діяльності, слід згадати роботи Т.Алєксєєнко, І.Беха, О.Докукіної, 

К.Журби, З.Зайцевої, В.Заслуженюка, А.Капської, І.Комановського, В.Кузя, 

Т.Кравченко, А.Макаренка, В.Постового, В.Семиченко, М.Стельмаховича, 

В.Сухомлинського, О.Хромової та ін. 

Питання розвитку американської сім’ї, основні форми і методи 

виховання в ній дітей, аналіз батьківського ставлення до дітей знайшли 

відображення в роботах Г.Берча, Т.Джефферсона, Дж.Добсона, М.Мід, 

Г.Пергенса, К.Росса, Р.Снайдера, Б.Спока, А.Страуфе, Д.Трембла, С.Чесса, 

Е.Д.Шан та ін.  

Співставлення однотипних процесів дозволяє виявити спільне й 

відмінне, глибше проникнути в їхню сутність, зрозуміти природу, пізнати 

причини особливостей. Порівняльний аналіз дає можливість з’ясувати, чому 

одні й ті самі процеси відбуваються неоднаково і різняться не лише 

темпами, а й сутністю. Це, в свою чергу, певною мірою дозволяє 

прогнозувати їхній розвиток. 

Отже, вивчення й осмислення досвіду сімейного виховання інших 

країн, зокрема, досвіду Сполучених Штатів Америки, здійснене на засадах 

порівняльного аналізу, співставлення спільного й особливого, сприятиме 

вдосконаленню цього процесу в нашій країні. 
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