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ДО ПИТАННЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В 

АМЕРИКАНСЬКІЙ СІМ’Ї 

 

Розглядаючи проблему морального виховання в США, особливу увагу, 

на наш погляд, слід приділити сім’ї, оскільки саме у ній закладається 

фундамент усього життя людини. Проблема сімейного устрою глибоко 

вивчалася у США такими вченими, як Д.Стівенсон, М.Енсмінгер, А.Дебора 

Доусон, Ф.Фурстенберг, Дж.Брукс-Канн, Ш.Келам, Л.Чейз-Лансдейл, 

Д.Попеное, Д.Вайтехед. Їхні дослідження завоювали велику популярність не 

тільки у США, але й у всьому світі, проте проблема морального виховання 

молоді в американській сім’ї в нашій країні недостатньо вивчена. 

Мета статті – розкрити зміст і з’ясувати основні тенденції морального 

виховання молоді в американській сім’ї. Поставлена мета передбачала 

вирішення таких завдань, як:  

– проаналізувати взаємодію національної культури і традицій 

Америки в історичному аспекті;  

– узагальнити психолого-педагогічні, соціологічні дослідження з 

питань розвитку морального виховання підростаючого покоління в 

американській сім’ї. 

Людина народжується духовно завдяки спілкуванню з оточуючими і 

насамперед із членами своєї сім’ї. Саме в сім’ї людина пізнає таке почуття, 

як любов, дружба, довіра, готовність пожертвувати чимось для іншого, тут 

вона сама навчається цьому. Ось чому відомий американський лікар і 

суспільний діяч Бенджамін Спок акцентує увагу на тому, що вплив сім’ї на 

дитину не можна замінити нічим іншим. І надзвичайно важливо, щоб слова і 

справи дорослих відповідали дійсності [3]. 

Моральне виховання дитини починається з колиски, і головним 

засобом формування його естетичних смаків є атмосфера сім’ї. Воно 

здійснюється не шляхом педагогічних дій, не час від часу, а неперервно, день 

у день з кожним словом, дією і настроєм близьких людей. Через це 

американці вважають, що починати моральне виховання потрібно батькам із 

самих себе.  

Протягом ХХ століття цінності, традиції, і сімейний устрій зазнали 

значних змін в американському суспільстві. Якщо ще в минулому столітті 

найбільш поширеною у США була сім’я з трьома і більше дітьми і 

декількома поколіннями, що проживали під одним дахом, то сьогодні 

ситуація змінилася. Сучасною американською сім’єю є найменше об’єднання 

людей у всіх можливих комбінаціях. 

Сьогодні Америка переживає глобальні зміни у сімейному устрої. 

Причини цих змін ще не повністю вивчені, але вони базуються на двох 

основних чинниках: зміна економічної функції сім’ї і зміна культури, на якій 

був заснований інститут сім’ї. Основне – не займатися економічним 

виробництвом, як це було у період домінування сільського господарства. 



Нині американська сім’я більше не підтримує матеріально старше покоління 

і не фінансує освіту молоді. 

У той же час сім’я більше не контролює своїх членів, і  багаточисельні 

родинні об’єднання (клани, племена і т.д.) більше не контролюють найменшу 

їх складову ланку – сім’ю [5, 21-29]. 

Сьогодні у США проводяться дуже активні дебати стосовно “сімейних 

цінностей”. Люди відчувають, що це головна проблема культурного 

ренесансу, який має місце в сучасній Америці. 

Американці погоджуються з консерваторами в тому, що сім’я є 

центральним інститутом суспільства, її неможливо замінити чи навіть 

модифікувати без руйнівних наслідків. Їх турбують одностатеві шлюби, 

материнство дівчат-підлітків, поширення наочних сексуальних посібників 

для учнів молодших класів. Але американці також згідні з тим, що не можна 

перевантажувати жінок і нав’язувати їм роль покірливої чоловікові 

домогосподарки. 

Американці вважають, що навіть якщо шлюб і не бездоганний, це все ж 

найкраще, що було створене людством. Й оскільки люди розуміють це, то 

економічний і культурний тиск на сучасну сім’ю не зруйнував її. 

Що стосується розлучень, то законодавча система США твердить: 

“Шлюб – це не самопожертва, це зручність. Якщо ви відчуваєте, що ваш 

шлюб вам не зручний, ми допоможемо вам звільнитись від нього” [6, 27]. Ця 

радикальна зміна в сімейному устрої виникла, за свідченням Мері Енн 

Клендон з Гарвардської юридичної школи, в багатьох індустріальних країнах 

приблизно в один і той же час. Вона може збільшувати кількість розлучень, 

принаймні не зменшить їх. Законодавча система США постійно змінювала 

закони стосовно того, з ким буде проживати дитина після розлучення. 

Замість автоматичної передачі дитини батьку (як це було у ХІХ ст., коли 

батько вважався власником сімейного майна та дитини), сьогодні доля 

дитини вирішується з урахуванням інтересів суду. У більшості випадків це 

означає передачу дитини матері. 

Культурні і законодавчі зміни, спрямовані на розвиток і підтримку 

індивідуальності членів сім’ї, виявились ефективними. В 1951 році 51% усіх 

американців погодились із твердженням, що батьки, які більше не миряться, 

не повинні залишатися разом, навіть якщо в сім’ї є діти. До 1985 року з цим 

погоджувалися 86% американців [6, 11]. 

Але разом із цим американські вчені вважають, що тепер, коли засоби 

масової інформації, школа і навіть церква розглядають неповну сім’ю (сім’ю 

з одним батьком чи матір’ю) як таку, що викликає співчуття, але неминучу 

частину сучасного життя, навряд чи можна чекати, що переважати в 

суспільстві буде повна сім’я (з двома батьками) [8, 12]. 

Американський уряд приділяє особливу увагу інституту сім’ї. Але 

найбільш важливі проблеми сімейного устрою все ж таки недосяжні для 

державної політики. 

На думку громадян США, культура сімейних стосунків повинна бути 

змінена. 



Ще в 70-ті роки видатний американський учений Джессі Бернард видав 

відому книгу про сімейні стосунки “Майбутнє шлюбу”. На погляд автора, 

головними є зміни у ставленні до жінки та її ролі в сім’ї. Як і багато інших 

учених, Джессі Бернард вважає, що майбутнє сім’ї визначено, оскільки вона 

може набути великої кількості різних форм. Традиційні шлюби залишаться, 

але домінувати будуть інші форми: групові шлюби, співмешкання, 

одностатеві шлюби, шлюби з обмеженою відповідальністю з однієї або обох 

сторін [10]. 

У наші дні ми є свідками всіх вище перерахованих змін. Американці, 

усвідомлюючи всі проблеми, які стоять перед інститутом сім’ї, за роки 

існування держави набули певного досвіду сімейного виховання і сьогодні, 

оберігаючи і збільшуючи, передають його своїм дітям. Особлива увага при 

цьому надається моральному вихованню дітей у сім’ї. 

Незважаючи на сучасні тенденції змін інституту сім’ї, для американця 

сім’я була і залишається основою виховання нового покоління. 

У сучасних умовах у Сполучених Штатах має місце розвиток нового 

типу соціальних зв’язків людей. Вони охоплюють усі рівні соціуму, 

включаючи його первинний осередок – сім’ю. Незалежна людина, значною 

мірою втративши свої групові зв’язки, все більше прагне ввійти у соціальну 

спільноту, що відповідає її особистим смакам і потребам, будує свої стосунки 

з іншими, підкорюючись не зовнішнім детермінантам – нормі, походженню, 

традиції, а за своїм вільним вибором. У сімейних стосунках головного 

значення набуває їх психологічний, емоційний зміст [4]. 

Сім’я – основа суспільства, а культура сімейних відносин – основа 

культури суспільства. Сучасна американська культура має значний вплив на 

світову культуру, і через це вивчення того, як здійснюється моральне 

виховання в американській сім’ї, стає винятково важливим. 

Сьогодні моральне виховання у сім’ї багато в чому визначається 

ставленням батьків і всіх членів сім’ї до культурних цінностей суспільства, 

до тієї культурної традиції, яка панує серед різних поколінь. Однією зі 

складових сучасної палітри культурного життя Америки є так звана 

“популярна культура”. Нині педагоги, соціологи, представники інших 

гуманітарних наук особливо визначають значення масової та поп-культури в 

культурному розвитку підростаючого покоління. Це питання  стає більш 

важливим, коли врахувати ту обставину, що американська популярна 

культура швидко запозичується й адаптується у сучасному світі. 

З 1920 року існує декілька теорій, що пояснюють цей процес. Одна з 

них полягає в тому, що американська поп-культура “рекламується” і 

поширюється засобами кіно, музики і телебачення. Саме ці види масової 

комунікації витримують конкуренцію з продукцією інших країн. 

Інша теорія заснована на тому, що Америка є “нацією націй”, її 

популярне мистецтво і культура мають тенденцію повернення до своїх 

коренів і виявляються у традиціях і смаках інших країн. Але ця теорія не дає 

відповіді на питання, чому італійські учні носять одяг з написом “baseball” і 

“football”, а японці – ковбойські чоботи. 



Ще одна теорія, найбільш поширена, твердить: “Американська 

популярна культура асоціюється у світі з чимось, що називається 

“американським духом”, а саме: молодістю, свободою, оптимізмом, 

неформальним способом життя, впевненістю в собі і пріоритетом 

індивідуальності. Таким чином, американська популярна культура має успіх 

тому, що вона подобається багатьом людям у світі” [9]. 

Варто зазначити, що останнім часом американська популярна культура 

інтенсивно занурюється і в українську культуру. Це явище має свої сторони – 

як позитивні, так і негативні. Позитивним для України є збагачення власної 

культури культурними надбаннями такої провідної країни, як США; 

негативними є можливість заміни національної культури України 

популярною культурою США. У цих умовах стан морального впливу поп-

культури і масової культури на моральний розвиток молоді стає важливим 

фактором прогнозування, організації виховних взаємодій із молодим 

поколінням. 

У своєму житті людина зустрічає різних людей і спостерігає за ними. 

Це спонукає її до самооцінки та переоцінки самої себе, допомагає більш 

критично оцінити свої потенційні можливості, глибше зрозуміти своє “Я”, 

власну сутність. Ця проблема розробляється як педагогами, так і 

психологами. Найбільш популярні в США роботи Еріка Берна [1; 2]. 

У США батьки з самого народження привчають дитину до 

самообслуговування і роботи вдома. Вони це здійснюють так, що, виконуючи 

свої обов’язки, дитина переживає радість від того, що вона зробила 

самостійно. Дії батьків спрямовані на те, щоб навчати дитину отримувати 

насолоду від праці. 

Американці особливу увагу приділяють художній діяльності своїх 

дітей. Захоплення малюванням, ліпленням, фотографією, вишиванням, 

участю в різних гуртках – усе це підвищує загальний рівень розвитку дитини, 

спонукає до розвитку спостережливості, пам’яті, розумових здібностей [7]. 

Заняття з музики, співів, танців, спорту спонукають до розвитку 

музичного слуху, почуття ритму. 

Крім того, художня діяльність спонукає до творчості у будь-якому виді 

роботи. І це найголовніше. Американці вважають, що не так важливе 

досягнення успіху в тому чи іншому виді мистецтва, як те, щоб людина 

відчула у собі творчі сили і можливості до самореалізації. 

Творче ставлення дитини до праці формується насамперед завдяки 

художній діяльності. Усвідомлюючи цей факт, у США батьки стимулюють 

розвиток нахилів своїх дітей до мистецтва. Вони допомагають дітям у 

творчих пошуках і художній діяльності виявити індивідуальність, особисті 

інтереси і глибину почуттів. 

На основі аналізу фактичного матеріалу можна стверджувати, що 

завдяки уважному ставленню батьків до інтересів і нахилів дитини у тій чи 

іншій сфері мистецтва, розвиток її помітно прискорюється. 

Саме вдома вперше починають розвиватися таланти дітей, і це 

відбувається більш ефективно при підтримці і допомозі батьків. 



Засобами морального виховання виступають народні пісні (ліричні, 

сімейно-побутові, обрядові, трудові), національні традиції, свята, що завжди 

мали і мають важливе значення для морального виховання молоді, 

впливаючи на емоційну сферу індивіда, вони викликають моральне 

хвилювання, спонукають розширенню понятійного апарату дитини. 

Разом із тим, народні пісні є не тільки джерелом морального 

виховання, а й джерелом естетичної насолоди. 

Універсальним є і соціальний зміст музичного фольклору. 

Американська народна пісня – енциклопедія життя і праці народу, у ній 

відображений досвід спілкування з природою, догляд за тваринами і т.д. 

Національні традиції і свята також мають значний вплив на моральне 

виховання дітей у сім’ї. Крім того, що всі 50 штатів святкують власні свята і 

дотримуються власних традицій, у США існують і загальнодержавні свята і 

традиції: Новий рік (1 січня), День народження Мартіна Лютера Кінга (3-й 

понеділок січня), День народження Вашингтона, чи День президента (3-й 

понеділок лютого), День незалежності (4 липня), День праці (1-й понеділок 

вересня), День Колумба (2-й понеділок жовтня), День ветеранів (11 

листопада), День подяки (4-й понеділок листопада), Різдво (25 грудня) [9]. 

У США є також свята і традиції, які не є державними, але їх 

дотримуються у кожній сім’ї, наприклад День святого Валентина, День 

матері і Хеловін. 

Найбільш “американськими” є такі свята, як 4 червня, що святкується у 

парках, на пляжах по всій країні. У деяких містах проводяться навіть паради 

з участю оркестрів і виступів політичних діячів. Відрізняється і святкування 

Дня незалежності, що наповнився атмосферою радості, естетичної насолоди. 

Отже, історико-культурний підхід до аналізу взаємодії національної 

культури і традицій Америки, різних форм морального виховання показує, 

що через історичні особливості країни американська культура багата і 

різноманітна, що є підґрунтям для морального виховання молоді в сім’ї. 

Узагальнюючи психолого-педагогічні, соціологічні дослідження з 

питань розвитку морального виховання підростаючого покоління в 

американській сім’ї, можна зробити висновки про взаємозалежність і 

взаємообумовленість морального виховання і якісних характеристик сім’ї. 

Особливості морального впливу сім’ї на дитину залежать від: 

– типу сім’ї (повна – та, де присутні обоє батьків; неповна – з однією 

матір’ю чи одним батьком; класична – та, де батьки є представниками обох 

статей; інноваційна – та, що відрізняється від класичного типу); 

– соціального статусу сім’ї; 

– рівня освіченості батьків і їх менталітету; 

– матеріального положення. 

На якісні характеристики організації морального виховання в сім’ї 

впливає і усвідомлення батьками його необхідності, включення морального 

розвитку в систему сімейних життєвих цінностей. 

Плюралізм думок у США породжує протилежні теорії відносно питань 

сімейного устрою, сімейних відносин і сімейного виховання, що часто має 



негативні наслідки. У цих умовах суспільна і державна підтримка 

морального виховання, посилення культуротворчої функції навчального 

закладу є важливим фактором морального і духовного розвитку 

підростаючого покоління. 
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