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Сім’я – одна з найдавніших форм спільності людей, важливий інсти-

тут, в основі функціонування якого лежить система шлюбних і родинних, 
господарських і правових, моральних і психологічних зв’язків. Одне з при-
значень сім’ї полягає в тому, щоб виявити в кожному з її членів найкраще. 
Відтворення життя в усіх його виявах і змінах на краще, виховання дітей – 
загальна й кінцева мета спільного життя подружжя. 

Особливого значення в нових умовах набуває навчання сучасних ста-
ршокласників, а завтра – чоловіка та дружини – основ сімейних взаємин, 
взагалі культури взаємин між людьми різного віку, різної статі, різних ха-
рактерів, уподобань і смаків. З огляду на це актуалізується проблема на-
вчання юнаків і дівчат уміння володіти собою, формування у них прагнен-
ня до самопізнання, знань особистісної психології, фізіологічної природи, 
особливостей психічної діяльності, а також всебічного знання особистості 
людини, виховання культури спілкування.  

Реалії сьогодення утруднюють діяльність батьківської сім’ї у підгото-
вці юнаків і дівчат до майбутнього створення власної сім’ї, що потребує 
надання їм відповідної допомоги. Таку допомогу може надати загальноос-
вітня школа, яка не тільки має кваліфіковані педагогічні кадри, а й перебу-
ває у постійних контактах як з дітьми, так і з їхніми батьками. 

Шлюб є передумовою створення сім’ї, а шлюбність і розлученість од-
ними з головних факторів формування шлюбної і сімейної структур насе-
лення та його відтворення. З давніх-давен Україна належала до країн з по-
рівняно ранньою шлюбністю та високим рівнем її показників. Сьогодні 
наша країна належить до країн з високим рівнем розлученості, посідаючи 
четверте місце серед країн світу [11]. 

Одним із пояснень такого явища може бути те, що новий економіч-
ний, політичний та громадський статус сім’ї, принципові зміни в сфері вза-
ємин між подружжям ще не набули усталеного характеру і перебувають на 
стадії формування, що певним чином дезорганізує внутрішньосімейне 
життя, негативно позначається на стабільності шлюбу, руйнує традиційні 
морально-епічні норми й цінності. Посилюється конфліктність між под-
ружжям, батьками та дітьми. Ю. Рюриков справедливо відзначає, що у су-
часному шлюбі поступово слабшають одні фундаменти, первинні, на зміну 
їм приходять інші, більш складні, – але приходять повільно, з відставан-
ням. Звідси й розсипчастість багатьох сучасних шлюбів – відлуння від сти-
кання старих і нових сімейних фундаментів, слід перебудови всієї психо-
логії подружнього життя [12]. 

Серед інших факторів, які безпосередньо спричиняють нестабільність 



сім’ї, фахівці важливу роль відводять недостатній підготовці подружжя до 
сімейного життя, котре висуває досить високі вимоги до кожного з них. За 
цих умов актуалізується проблема підготовки сучасних старшокласників 
до майбутнього сімейного життя. Адже старший шкільний вік – це передо-
станній щабель перед самостійним життям, це час переходу від залежного 
дитинства до самостійної та відповідальної дорослості, що передбачає, з 
одного боку, завершення фізичного, зокрема статевого дозрівання, а з ін-
шого – досягнення соціальної зрілості. У цей час відбувається прийняття 
та засвоєння нових, полишення старих соціальних ролей. Серед перших 
важливе значення відіграють ролі чоловіка і дружини, які створюють влас-
ну сім’ю, що виступає критерієм дорослості. 

Сьогодні як ніколи на школу покладається значна частка відповідаль-
ності за підготовку учнівської молоді до подружнього життя. Тією чи ін-
шою мірою означена проблематика реалізувалася і в минулому. Зміст такої 
роботи залежить певною мірою від етапу розвитку суспільства, офіційно 
утверджуваних ідей. Проблема підготовки до майбутнього сімейного жит-
тя не завжди привертала увагу теоретиків і практиків, які досліджували рі-
зні аспекті пов’язані з вихованням молодих поколінь.  

В. Сисенко говорить про морально-психологічну готовність, під якою 
розуміє сприйняття «цілого комплексу вимог, обов’язків та соціальних 
стандартів поведінки, якими регулюється сімейне життя». До них нале-
жать: готовність прийняти на себе нову систему обов’язків стосовно свого 
шлюбного партнера і майбутніх дітей та відповідальності за їхню поведін-
ку; повагу до прав і гідності інших членів сімейного союзу, визнання 
принципу рівності у людських взаєминах; підготовленість до міжособисті-
сного спілкування та співробітництва, узгодженню взаємодії, що в свою 
чергу передбачає високу моральну культуру, вміння прилаштовуватися до 
звичок і рис характеру іншої людини, розуміння її духовних рухів і станів. 

На думку О. Харчева, підготовка до сімейного життя має спрямовува-
тися на навчання юнаків і дівчат умінням володіти собою, застосовуючи 
різноманітні засоби самоуправління, формування у них прагнення до са-
мопізнання власної біологічної психології, фізіологічної природи, особли-
востей психічної діяльності, а також до всебічного пізнання партнера, ви-
ховання культури спілкування [17].  

Отже, сучасні старшокласники у переважній більшості морально і 
психофізіологічно не підготовлені до майбутнього сімейного життя, часто 
мають хибні уявлення щодо сутності міжстатевих відносин та способів їх 
реалізації як у повсякденному житті, так і в майбутній сімейній життєдія-
льності. Причиною цього є недостатня увага до питань підготовки старшо-
класників до майбутнього життя у навчально-виховному процесі загально-
освітніх закладів, а також непідготовленість батьків до міжстатевого вихо-
вання юнаків і дівчат у сучасних умовах.  
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