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ДО КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У СІМ’Ї 
 
Нині під впливом фінансово-матеріальних негараздів, непомітно під-

точуються ідеали сім’ї, детермінуючи негативні тенденції в її розвитку. 
Нестабільність подружніх стосунків, зростання кількості розлучень, зміна 
сімейних цінностей та стандартів статевої поведінки, низький рівень куль-
тури взаємин подружжя партнерів – ці та інші соціальні чинники свідчать 
про кризовий стан сучасної сім’ї, зокрема молодої.  

За всіх часів, у всіх народів молодому поколінню передавалися знан-
ня про сім’ю, устрій родинного життя, виконання подружніх і батьківських 
ролей. Не втрачає ця проблема актуальності і в наш час трансформації на-
укових підходів до проблеми підготовки учнівської молоді до створення 
сім’ї, її належне розв’язання потребує уважного вивчення доробку минуло-
го, аналізу напрацювань сучасних учених, що дозволить виявити позитивні 
моменти та можливі помилки, визначити шляхи підвищення ефективності 
підготовки молоді до створення майбутньої сім’ї. 

Одним із важливих чинників, що впливає на розвиток сім’ї, є внутрі-
шньосімейне спілкування, що базується на взаємній повазі, ввічливості, 
зваженості, стриманості, доброзичливості подружжя. Саме завдяки спілку-
ванню відбувається активне функціонування цього соціального інституту в 
цілому, розвиток кожного його члена зокрема. Спілкування є основою ус-
пішної реалізації однієї з найважливіших функцій сучасної сім’ї задово-
лення потреби людини у сприйнятті, розумінні, підтримці, захищеності, 
емоційному комфорті. Це досягається лише за умов належного рівня куль-
тури спілкування подружжя. 

Таким чином склалася суперечність, сутність якої полягає, з одного 
боку, у прагненні молодого покоління до створення повноцінної сім’ї, а з 
іншою – в невмінні спілкуватися, вибудовувати внутрішньосімейні взає-
мини на рівні, який сприяв би їх розвитку, приносив задоволення подруж-
жю, позитивно впливав на виконання функцій, притаманних інституту 
сім’ї. 

Спілкування – це взаємодія двох, або більше людей, спрямована на 
узгодження і об’єднання їх зусиль з метою налагодження стосунків і дося-
гнення спільного результату. Також, спілкування – це складний вид люд-
ських відносин. Спілкування можна розглядати як взаємодію людей і як 
діяльність, оскільки при цьому завжди висувається якась мета (передати 
інформацію, досягти визнання, змінити чиюсь поведінку тощо), індивіди 
керуються тими чи іншими мотивами, використовують засоби і, залежно 
від їх адекватності, отримують результат. Спілкування як діяльність роз-



виває емоційну сферу, адже один з партнерів провокує виникнення в іншо-
го певних емоцій, які, закріплюючись, стають характеристиками його осо-
бистості [3]. 

Аналізуючи погляди вчених з визначення сутності поняття культура 
спілкування ми намагалися виявити спільні риси, притаманні культурі мі-
жособистісного спілкування. Культура – це те, що створює, формує людей, 
за допомогою чого люди стають соціально-активними, професійно-зрілими 
й цілеспрямованими людьми. Тобто, як відзначає Л. Волченко, культурна 
людина це насамперед людина, яка орієнтується в своїй діяльності ідеала-
ми гуманності, добра, справедливості, людської гідності [1]. 

Необхідними рисами культури спілкування Б. Бушелєва вважає такто-
вність, що сприяє здатності орієнтуватись і регулювати власну поведінку 
відповідно до ситуації, яка склалась в процесі спілкування. В основу так-
товності автор ставить співчуття, вміння відчувати чужі переживання як 
свої. Звідси культура спілкування пояснюється нею через наявність певних 
знань, розуміння і звичне використання загальноприйнятих соціально-
узгоджених форм міжособистісного спілкування, закріплених у правилах і 
нормах культури поведінки [2]. 

До основних компонентів культури спілкування ми відносимо: знання 
про психолого-педагогічні засади спілкування, розуміння його цінності для 
повсякденного буття людини, значення для належного виконання соціаль-
них ролей, зокрема ролей чоловіка і дружини; наявність позитивно-
емоційного ставлення до інших людей; вміння аналізувати й оцінювати 
комунікативні ситуації; комунікативні вміння та навички, здатність до 
прояву певних особистісних якостей (доброзичливості, емпатії, поваги, ку-
льтури мовлення та ін.); прагнення до пізнання психологічної структури 
власної особистості та самовиховання, адекватність самооцінки. 

Отже, під культурою спілкування ми розуміємо сукупність специфіч-
них особистісних утворень (властивостей, поглядів, мотивів, установок, 
ціннісних орієнтацій), що визначають адекватність та ефективність взає-
модії людини з людиною, спрямованої на досягнення позитивної мети в 
певному аспекті людської життєдіяльності. 
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