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Як відомо, сім’я має великі природні можливості виховання, що певною 
мірою зумовлюється змогою спиратися на виховну силу традицій, 
інтенсивністю або “циклічністю” повторення “виховних ситуацій”, 
плеканням сімейних цінностей. Сімейне виховання - це вічна категорія, його 
значення і роль ніколи не втратять своєї актуальності, це цілеспрямований 
процес, який здійснюється певними шляхами або методами. 

Уявлення про методи виховання як педагогічне явище сформувалося 
поступово. Емпірично шукаючи найбільш досконалі способи впливу на 
підростаюче покоління, суспільство набуло досвіду, на підставі якого можна 
було встановити ознаки методу та умови його найефективнішого 
використання. Методи виховання не є самоціллю, вони покликані 
забезпечити фізичний розвиток, формування моральних якостей і творчих 
рис особистості. Однак ще донедавна згідно із сформульованими 
принципами сутності виховання, термін “метод” пов’язувався виключно з 
діяльністю вихователів (педагогів, батьків) як суб’єктів виховного процесу. 
Дитині відводилася роль об’єкта, на який спрямовувались ті чи інші дії та 
виховні впливи. За цих умов зовнішньоповедінковий образ індивіда далеко не 
завжди співпадав з його внутрішнім образом, загальноприйняті духовні 
пріоритети не набували для особистості суб’єктивної цінності, а значить і не 
виступали регуляторами її соціальної поведінки, необхідними складовими 
того чи іншого морального вчинку, адже не були глибоко усвідомлюваними. 
Процес виховання за таких умов набував дещо ситуативного характеру, не 
завжди підлягав керуванню, тому поряд із морально обумовленою 
здійснювалась і соціально несхвальна поведінка. 

Сьогодні психолого-педагогічна наука розглядає дитину як суб’єкта 
педагогічного процесу, якому притаманне прагнення до самовизначення і 
самореалізації. Це вимагає перегляду сутності виховного процесу, викликає 
необхідність виявлення тих якостей, формування яких потребує уваги 
вихователів та основних шляхів реалізації цих завдань. Тривалий час у 
вітчизняній педагогіці домінувала думка, що система методів виховання має 
певні структурні групи, які, в свою чергу, розглядались як комплекс 
декількох підсистем, а саме: методи інформації (візуально-слухові, словесні); 
методи сугестії (прикладу і авторитету); організації практичної діяльності та 
стимулювання поведінки (вправ, праці й відпочинку, доручень; заохочення, 
покарання). 

Не заперечуючи такого підходу до визначення і класифікації основних 
форм і методів виховання, вважаємо за доцільне вказати на наявність певних 
недоліків у їх реалізації. Традиційні виховні методи орієнтують дитину на те, 
що вона має оволодіти відповідною сукупністю якостей. Звідси й 
спрямованість основних виховних впливів, за яких вихованець, як той, що 



має стати особистістю, залишається в тіні, тобто виступає об’єктом 
виховання, повністю психологічно зорієнтованим на самого себе у контексті 
діяльності вихователя. Однак така ситуація часто призводить до того, що 
дитина внутрішньо не готова до прийняття тих чи інших характеристик, у неї 
виникає конфлікт як із самим собою,  так і з оточуючими.  А отже,  виховні 
методи не дають змоги розв’язати виховне завдання, досягти мети виховання. 

Інший недолік традиційного підходу до виховання вбачається в тому, що 
воно механічно поділялося на певні складові: естетичне, трудове, 
патріотичне, розумове, фізичне тощо. Відповідно до цього розроблялися 
методичні матеріали, зміст яких, рекомендовані форми і методи були чітко 
спрямовані на досягнення цілей, сформульованих окремо для кожного з 
виокремлених напрямів. Але не секрет, що сім’ю, на відміну від інших 
виховний інститутів, які справляють значний вплив на формування 
особистості дитини, наприклад, загальноосвітньої школи, не можна 
розглядати як “заклад”, в педагогічній діяльності якого існують затверджені 
плани та програми, кожний пункт чи розділ яких передбачає конкретну мету, 
згідно з якою застосовується певний перелік методів і прийомів виховного 
впливу на дітей. Насправді ж розвиток особистості у сім’ї відбувається як 
органічний процес, усі його складові тісно пов’язані між собою, перебувають 
у постійному взаємозв’язку і взаємодії. Виходячи з цього, більш 
правомірним, на нашу думку, є підхід, за яким сімейне виховання 
розглядається як дійове спілкування у системі “батьки-діти”, їх 
співробітництво у контактах один з одним. За таких умов особистість дитини 
формується шляхом її самодіяльності через педагогічні впливи з боку 
дорослих членів сім’ї. Чи означає це, що вже не йдеться про певні риси 
особистості (ввічливість, доброзичливість, чесність, порядність, 
працьовитість, громадянськість, естетичну культуру тощо), а висувається 
гасло загального (але водночас і якогось аморфного) виховання дитини? Таке 
твердження було б неправомірним. Пропонується відмовитися від погляду на 
сімейне виховання як узагальнююче поняття певного переліку окремих 
складових, і підходити до нього як до єдиного процесу формування 
особистості. 

Враховуючи все викладене, спробуємо визначити суть і основні напрями 
сімейного виховання. На нашу думку, воно являє собою: 

- пряме навчання цінностей (інформація міститься в повідомленнях 
батьків, у формі батьківських повчань, розповідей, бесід, вимог, наказів 
тощо); 

- опосередковане навчання цінностей (роз’яснення в контексті життєвих 
стосунків, фактів і подій життя); 

- переорієнтація зусиль (увага і діяльність дитини спрямовуються на 
позитивні справи, але при цьому особистість не позбавляється ініціативи, 
зберігає можливість до самореалізації); 

- привчання, переконання, сугестія (виключаючи будь-який зовнішній 
тиск, грунтуючись на внутрішній згоді дитини); 



- схвалення і засудження поведінки дитини (при поважному ставленні до 
її гідності, повазі до її прав і свобод). 

Звідси, метод виховання, що розглядається як спосіб діяльності батьків, 
передбачає дещо ширше розуміння, аніж лише вплив на особистість дитини. 
В сучасних умовах складниками такої діяльності мають бути: врахування 
індивідуальних особливостей дитини, її морально-етичних потреб; передача 
інформації про зміст цінностей, на які треба орієнтуватися; створення умов, 
які забезпечували б знайомство дитини з тим, що є суттю відповідних 
цінностей, націлювало на формування певних якостей і ставлень; 
стимулювання позитивної поведінки дитини. 

Пропонований підхід, на перший погляд, не містить нічого суттєво 
нового. Однак слід наголосити на такій характерній особливості: серед його 
чинників все більшого значення набувають організаційні зусилля, які 
стимулюють активність підростаючої особистості. 

Сімейне виховання, сімейні стосунки, ставлення батьків до дітей, форми 
і методи виховного впливу, крім ролі чинників формування особистості 
дитини, значною мірою визначають особливості її життя. Водночас, цей 
процес розв’язується успішно далеко не у всіх сім’ях. Так, якщо батьки в 
благополучних сім’ях передають дітям власні духовні цінності, формуючи 
відповідні ціннісні орієнтації, морально-етичні установки, які дозволяють їм 
самостійно рухатися у соціально схвалюваному напрямі, то діти-
правопорушники здебільшого виховуються в сім’ях, де духовні ціннісні 
орієнтації не є важливими для батьків, а ставлення дорослих до дітей 
авторитарне або повністю байдуже, навіть вороже. Встановлено, що 
несприятливі сімейні стосунки через дисгармонію батьківсько-дитячих 
взаємин порушують психічний розвиток дитини. Неадекватні моделі 
поведінки дорослих призводять до того, що сьогодні близько 3% складають 
“важкі” діти, все більше їх “випадає” із сім’ї. 

За результатами досліджень стиль виховання у сім’ї найчастіше 
формується неусвідомлено, на основі установок, традицій, наслідуваних з 
батьківських родин. При цьому привертає увагу бідність методів, що 
застосовуються батьками у сімейному вихованні, їх обмеженість і 
стихійність. Практика доводить, що дорослі члени сімей загалом правильно 
розуміють виховну мету. Практично всі батьки прагнуть бачити своїх дітей 
здоровими, працьовитими, ввічливими, освіченими, матеріально 
забезпеченими. Але при цьому вони досить часто не усвідомлюють значення 
будь-якої своєї діяльності, необхідності відповідного впливу на дітей, на себе 
самих для того, щоб досягти виховної мети. Через це близько 53% батьків 
фактично пускають справу виховання на самоплив, зосереджуючи основну 
турботу на таких проблемах як навчання в школі, слухняність, одяг, 
харчування тощо. Більшість батьків і матерів не знають, не розуміють як 
досягти бажаної мети, які форми і методи виховання найбільшою мірою 
сприятимуть вирішенню конкретних проблем виховання. Підтвердженням 
цього можуть бути дані, одержані під час проведення спеціальних 
досліджень. Обстежувались як міські, так і сільські сім’ї. У складі всіх сімей 



є діти: по 1 дитині в 48,9% сімей, по 2 - в 49,2% і по 3 - в 1,9% сімей. Вік 
батьків, які брали участь у дослідженні, від 37 до 48 років. Що стосується 
освітнього рівня, то 56,7% мають вищу освіту, 31,4% - середню спеціальну, 
11,9% - середню освіту. Аналізуючи перелік методів виховання, названих 
батьками (всього було названо 36 різноманітних методів), серед найбільш 
поширених можна  назвати такі: роз’яснення (24,3%), повчання (67,2%), 
заохочення (49,0%), покарання (43,6%), заборона (25,1%), вправляння 
(18,4%), спілкування (42,5%), переконування (27,1%), вимога (64,8%), наказ 
(56,6%), авторитет (47,3%), власний приклад (19,9%), спільна діяльність 
(38,2%). Інші методи були названі не більше 1-2 рази. 

Як бачимо, у формах і методах виховного впливу, що застосовуються 
батьками, превалюють так би мовити методи  авторитарного спрямування, 
які передбачають безумовне підкорення дитини волі батьків, хоча (і це 
підтверджує досвід) доволі часто погляди і дії дорослих є помилковими. 
Наприклад, у деяких сім’ях турбота батьків зосереджується на всебічному 
розвитку дитини, що часто шкодить її здоров’ю. Досконало не вивчивши 
задатки дитини щодо виконання тих чи інших видів діяльності, батьки 
занурюють її у світ всебічного розвитку, примушуючи за допомогою 
авторитарних методів відвідувати музичну і художню школу, спортивні 
секції і курси іноземної мови, різноманітні технічні гуртки і студії. Почасти 
така стратегія сімейного виховання призводить до виникнення дитячих 
неврозів, а можливі невдачі, що викликають невдоволення дорослих, 
зумовлюють формування у підростаючої особистості негативної “Я-
концепції”. 

В інших сім’ях, навпаки, основна увага батьків зосереджується на 
самопочутті дитини, робиться установка на так звану “теорію вільного 
виховання”, застосуванні відповідних форм і методів. Такий підхід також 
може спричинювати негативні наслідки, якщо “вільне виховання” не 
поєднується з іншими виховними методиками. 

Непоодинокими є випадки, коли батьки, керуючись “педагогічною 
доцільністю”, намагаються не виявляти своєї любові, уваги до дітей, 
вважаючи, що це розбещує дитину, “розм’якшує” її характер, робить 
непідготовленою до життєвих перипетій. Подібний підхід може викликати 
серйозні відхилення у розвитку особистості. Діти, які піддаються такому 
виховному впливу, ростуть замкненими, побоюються проявляти свої почуття, 
емоції, прагнення. Поступово в них складається певний тип взаємовідносин з 
батьками, який з часом поширюється й на інших дорослих. Як наслідок - 
непорозуміння, конфлікти, звинувачення в неуважності, відсутності чуйності 
й щирості, егоїзмі та самолюбстві. 

Досить поширеним явищем у сімейному вихованні є намагання деяких 
батьків завоювати дешевий авторитет у своїх дітей за допомогою таких 
прийомів як запобігання, своєрідний підкуп, випинання своєї доброти тощо. 
Батьківський розрахунок тут досить простий: дитина побачить, як я її люблю, 
і буде любити мене. При цьому не враховується той факт, що дитяча 



проникливість сильніша за проникливість дорослої людини. Для дитини 
дорослий - перспектива її життя і розвитку, її майбутнє. Саме тому діти 
досить уважно вивчають дорослих, у першу чергу своїх батьків, вибираючи 
для наслідування привабливі для них риси, якості характеру, манери, норми 
поведінки. На певній стадії розвитку дитина, як правило, помічає 
вищезгадану фальш і нещирість у поведінці батька чи матері. Наслідком 
цього стає, по-перше, зниження авторитету батьків у дітей, втрата поваги і, 
по-друге, формування таких негативних якостей як лицемірство, брехливість, 
нещирість. 

У деяких сім’ях батько або мати вступають у своєрідне змагання  
зовнішнього прояву любові до дітей. Питання “Кого ти більше любиш: маму 
чи тата?” не таке вже й абстрактне у практиці сімейного виховання, 
особливо, якщо воно підкріплюється відповідними діями з боку дорослих. 
Вражає той факт, що подібні явища можуть мати місце і в сім’ях, де батьки 
живуть між собою у злагоді та любові. Розцінювати це можна як наявність 
низького рівня педагогічної культури, що призводить до негативних 
наслідків виховання: при наявності у сім’ї двох або більше дітей, 
відбувається своєрідний розподіл сфер впливу батька і матері на них, 
з’являються улюбленці й менш любимі, між дітьми виникає відчуженість, 
іноді навіть ворожнеча. Сім’я перестає бути цілим, згуртованим, дружним 
колективом. Якщо дитина у сім’ї одна, то у подібній ситуації, зваживши всі 
“за” і “проти”, вона віддає перевагу комусь одному з батьків, відсунувши на 
другий план іншого. Своєму куміру дитина дарує увагу і ласку, любов і 
повагу, вдячність і доброзичливість. Така ситуація спричинює розлад між 
батьками, а дитина росте нещирою, користуючись у корисливих цілях 
конкуруючою батьківською любов’ю. Гарантій на формування у дитини 
позитивних особистісних якостей у цьому разі досить мало. 

У деяких випадках батьки використовують неправомірні методи і форми 
впливу на дітей, їх вимоги мають безапеляційний характер, хоча, по суті, є 
проявом суб’єктивної думки. 

Кожна сім’я є інтимною соціальною групою, життя в якій має свою 
специфіку, адже люди, які її створюють - неповторні індивідуальності. Та 
головне, що відрізняє сім’ї, це характер атмосфери, що панує в родині й 
відбиває розуміння батьками своїх подружніх ролей і, що має визначальне 
значення, ролей вихователів власних дітей. Саме спосіб сімейного виховання 
обумовлює зміст внутрішньосімейних взаємовідносин, а отже, справляє 
домінуючий вплив на формування особистості дитини. Спосіб виховання 
реалізується, зокрема, у засобах виховання: увазі та заохоченні або суворості 
й покаранні. Використання першого типу засобів зазвичай приводить до 
гармонічно розвинутої особистості, у протилежному випадку можливе 
формування неповноцінної особистості. 

Спосіб взаємовідносин дорослих і дітей є не тільки засобом підтримки 
їхніх контактів, але й своєрідним, досить дієвим методом виховання - 
виховання взаємовідносинами. Це відбувається тому, що саме у спілкуванні з 
дорослими діти найчастіше засвоюють (а точніше, закріплюють) свої 



майбутні моделі поведінки. Водночас дослідження доводять, що тільки від 14 
до 50% батьків проводять вільний час разом з дітьми. І справа не в тому, що в 
дорослих бракує вільного часу (хоча цей показник досить високий - 47,3%), а 
в його організації: майже 71% батьків віддають перевагу перегляду 
телевізійних передач, спілкуванню з іншими людьми, зводячи контакти з 
власними дітьми до мінімуму. 

У педагогічній теорії і практиці добре відомий такий дієвий метод 
виховання, як спільна діяльність батьків і дітей. Обстеження, проведені в 
цьому напрямі, засвідчують, що звернення до цього методу (в аспекті частоти 
застосування, змісту такої діяльності, мети) має суттєві відмінності у міських 
та сільських сім’ях. Так, більше поширення спільна діяльність має у родинах, 
які живуть у сільській місцевості (майже 95,6%), що, на нашу думку, 
пояснюється умовами життя, традиціями, необхідністю допомоги з боку 
дітей (додаткові робочі руки). Зміст такої діяльності також зумовлений 
умовами життя села: допомога у хатньому господарстві - 62,3%, допомога на 
городі - 74,7%, догляд за свійськими тваринами - 64,3% тощо. Також батьки 
вказують такі види спільної діяльності як допомога у торгівлі на базарі 
(продуктами власного господарства) - 58,9%, участь у здійснені малого 
бізнесу - 32,9%. Варто зазначити, що зміст спільної діяльності, частота 
залучення до неї дітей, зростають у міру дорослішання дитини, набуття нею 
практичного досвіду. Поза чисто трудовою сферою називались такі форми 
спільної діяльності як спільне читання - 37,8%, підготовка домашніх завдань 
- 29,5% (особливо у молодшому шкільному віці), а також заняття народними 
ремеслами - 27,5%. 

Що стосується сімейного виховання у міських сім’ях, то спільна 
діяльність в основному обмежується колом самої сім’ї і стосується переважно 
сфери дозвілля. Аналіз сучасної практики дає право стверджувати, що 
характер взаємин між батьками і дітьми, а отже, і їх спільна діяльність також 
набувають змін у процесі дорослішання дитини. Але тенденції тут мають 
зовсім інший характер. Існуючі у сім’ях спільні справи і заняття поступово 
втрачають своє значення, деякі з традиційних стають епізодичними або й 
зовсім зникають, не замінюючись іншими. На цьому грунті зростає 
роз’єднаність дорослих і дітей. Так, якщо у сім’ях з дітьми 10-12-річного віку 
улюблені сімейні справи відрізняються певною різноманітністю і займають 
значне місце як в житті дитини, так і в житті сім’ї в цілому (заняття спортом, 
прогулянки на природі - 35,8%, спільний перегляд телевізійних передач з 
наступним їх обговоренням - 51,6%, спільне читання - 32,3%, бесіди - 
28,5%, ігри - 19,3%), то з досягненням дитиною 14-16-річного віку картина 
дещо змінюється: заняття спортом, прогулянки об’єднують тільки 11,5% 
сімей, телевізор (але тепер перегляд передач рідко супроводжується 
загальним обговоренням) - 24,3%, бесіди - 8,6%. 

Щодо спільної трудової діяльності, то до цього методу звертаються 
тільки 11,3% відсотків батьків, до підприємництва діти залучаються у 8,9% 



сімей (вік дітей від 12 до 17 років), хоча майже 34,0% відсотка дорослих 
працюють саме у цій сфері. 

Звуження кола спілкування, спільних занять, їх одноманітність 
збіднюють виховний потенціал сім’ї, негативно позначаються на 
внутрішньосімейних взаєминах. Опитування учнів 4-5 і 8-10 класів, 
дозволили виявити основні типи взаємовідносин дорослих і дітей у сім’ї. Так, 
23,0% молодших підлітків і 18,0% старшокласників охарактеризували свої 
взаємини з батьками як “дружні”, “добрі”; 21,5% підлітків - “довірливі”, 
старшокласники не вказали на таку ознаку; “конфліктною” вважають 
ситуацію у своїй сім’ї 14,0% підлітків і 49,1% - учні старших класів. На 
відсутність будь-якого взаємопорозуміння вказали відповідно 31,5 і 32,9% 
дітей. 

За наведеними даними, невдоволення дітей своїми взаєминами з 
батьками досить високе, що потребує пильної уваги до цієї проблеми. Даний 
факт підтверджується й результатами інших досліджень. Так, наприклад, на 
запитання: “Чи хотів би ти, щоб у майбутньому в тебе була сім’я, схожа на 
вашу?” тільки 66,0% дітей підліткового віку і 26,7% старшокласників дали 
ствердну відповідь, вважаючи свою теперішню сім’ю зразком для себе. 
Відповідно 25,0 і 38,0 % респондентів не бажають цього ні в якому разі. 
Причому треба зауважити, що питома вага у позитивних відповідях як на 
попередні, так і на останнє запитання, припадає на сільські сім’ї, або на сім’ї, 
які проживають у приміській зоні. 

Цікаві результати дає вивчення стану усвідомлення батьками 
неправомірності тих чи інших методів, що застосовуються у практиці 
сімейного виховання. Близько 60% батьків називають типові помилки щодо 
виховання дітей: відсутність єдиних вимог і виховних впливів на дитину в 
сім’ї; сліпа, нерозумна любов до дітей взагалі, до єдиної дитини зокрема. 
Батьки визнавали, що створювали з дитини куміра, виявляли надмірну увагу, 
турботу, намагались обмежити трудові обов’язки, надмірно піклувалися про 
матеріальне забезпечення. Іноді надмірна суворість перемежовувалась з 
недостатньою вимогливістю. 

Крім того треба додати ще й той факт, що у багатьох сім’ях відсутній 
розподіл обов’язків з виховання дитини. У більшості випадків (63,4%) 
основна турбота лежить на матері, на батькові - 7,0% сімей, на обох батьках 
рівною мірою - 19,2%. В інших сім’ях вихованням дітей здебільшого 
займаються бабусі та дідусі. Отже, в сучасній сім’ї основне навантаження у 
виконанні виховної функції несе мати, на яку лягає й основна 
відповідальність у виборі й застосуванні тих чи інших методів виховання. Це 
рівною мірою стосується як сільських, так і міських сімей. 

Підводячи підсумок аналізу стану застосування форм і методів сімейного 
виховання, можна припустити, що батьки здебільшого розуміють виховання 
як цілеспрямований процес впливу на дитину (для виховання необхідно 
обрати певний проміжок часу, відповідні методи і “виховувати”). Водночас 
вони недооцінюють виховного впливу повсякденного життя сім’ї, власної 



побутової поведінки, звичайного родинного спілкування. Як зазначалося, 
такий повсякденний вплив зумовлює вироблення у дитини на 
неусвідомленому рівні певних стереотипів поведінки, які в свою чергу 
визначають не тільки окремі звички й життєві установки, а й великою мірою 
впливають на вироблення дитиною моделі свого майбутнього життя. 
 


