
розглядати як результат пристосування природжених властивостей 
нервової системи і особливостей організму людини до умов виконуваної 
діяльності. Це пристосування має забезпечити досягнення найкращих 
результатів у діяльності з найменшими витратами.  

Індивідуальний стиль учителя виявляється в основних формах і 
прийомах роботи: особливостях організації класу, викладі нового 
матеріалу, веденні обліку знань тощо. За позитивного ставлення до 
діяльності виникає інтерес до творчості. Тоді вчитель шукає 
найефективніші прийоми і засоби, що допомагають досягти найвищих 
результатів, оцінює свої можливості, результати роботи, з‟ясовує умови 
її успішного виконання.  

Педагог поступово добирає такі прийоми і способи праці, які 
найбільше відповідають особливостям темпераменту, характеру. Так 
формується педагогічний почерк учителя-майстра, який ніколи механічно 
не засвоює досвід інших педагогів, а лише творчо, враховуючи свої 
особливості [5].  

Таким чином, різні типи темпераменту створюють неоднакові і 
різноманітні можливості для педагогічної діяльності. Це треба знати і 
враховувати у навчальній і виховній роботі, опираючись на позитивні 
сторони і стримуючи негативні. 
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Анотація  
У статті розглянуто основні взаємини батьків та дітей, їх виховний вплив на 

формування особистості дитини. Автор статті розкриває вплив сім‟ї на дитину. Сім'я є 
невід'ємною частиною суспільства і відіграє найважливішу роль в житті кожної людини. Це 
означає, що найважливіші люди в нашому житті – це члени нашої родини. Стаття присвячена 
думці, що батьки та діти – це єдине ціле. 
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Abstrac  
The relationship between parents and children, their educational influence on the child 

personality formation are described in the article. The author of the article reveals the influence of 
the family on the child. Family is an essential part of the society and it plays the most important role 
in everybody‟s life. It means that the most important people in our lives are our family members. 
The article is devoted to the thought of that parents and children is represented by a close unit. 
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Відносини між батьками та дітьми залишаються актуальним 
питанням усіх поколінь.  

Важливим явищем життєдіяльності дитини виступає її соціалізація  

у сім‟ї, яка багато в чому залежить від характеру взаємин батьків та 
дітей. У дитини відбувається формування її особистості, закладається 
основа подальшого становлення як повноцінного члена суспільства.  

У процесі гармонійних взаємин батьків з дитиною відбувається 
засвоєння нею загальнолюдських цінностей, духовного багатства, 
культурних традицій, формування соціальних властивостей особистості, 
практичних умінь і навичок.  

В родині здійснюється інтеріоризація дитиною зразків батьківської 
поведінки, норм і правил сімейних взаємин та суспільних стосунків, 
життєвого сценарію батьківської сім‟ї.  

В умовах відродження і розбудови соціального, економічного і 
політичного життя Української держави значні зміни відбуваються у 
сучасній системі виховання підростаючого покоління, де основне місце 
посідають нові підходи у створенні більш досконалої системи виховного 
процесу.  

Актуальність дослідження проблеми впливу взаємин батьків та 
дітей зумовлюється новою соціокультурною ситуацією. З плином часу 
змінюється життя, ставлення людей один до одного, а також взаємини 
«батьки та діти».  

На сьогоднішній день активно розробляється системний, науковий 
підхід,  

що інтегрує накопичений досвід взаємодії у сім‟ї, для виявлення 
загальних закономірностей взаємин батьків та дітей. Підхід має на меті 
сформувати гармонійні стосунки у сімейних відносинах, вирішувати 
проблеми, розв‟язувати конфлікти.  

Мета статті полягає у науково-теоретичному аналізові сучасних 
досліджень з проблеми впливу взаємин батьків та дітей на формування 
та розвиток особистості дитини.  

Історично склалося, що більшість психологічних робіт про сім‟ю 
присвячено впливу батьків на дітей. Однак родина – це інтерактивна 
система. Усе дитинство і все доросле життя члени сім'ї впливають один 
на одного. Батьки підтримують дітей, а діти піклуються про батьків. Усі 
члени родини підтримують один одного у важких обставинах. Ці 
 

169 



підтримуючі відносини засновані не тільки на емоційних зв'язках, а й на 
цінностях і нормах, що передаються з покоління в покоління.  

Сім‟я – це своєрідна модель базового життєвого тренінгу 
особистості, у якій дитина отримує перший досвід соціальної взаємодії. 
Батьки складають перше суспільне середовище щодо дитини, де 
формується унікальна ситуація розвитку. Визначальною є роль батьків у 
формуванні емоційно-стабільної, життєздатної, творчо-орієнтованої 
особистості дитини, особливо на первинному етапі її соціалізації. Базові 
структури психіки людини формуються переважно на довербальному 
етапі в пренатальний та постнатальний періоди, коли дитина 
знаходиться в повній залежності від батьків та потребує умов, які б 
забезпечували її базові потреби [6, с. 165].  

Батьки мають забезпечити дитині розвиток особистісних утворень: 
любов до рідного дому, вміння поводитися в соціумі, культуру поведінки, 
гарного ставлення до навколишнього середовища.  

Відносини між батьками та дітьми висвітлювалися у працях таких 
вчених: О. Бодольова, Л. Вассермана, В. Століна. У роботах багатьох 
дослідників сім‟я розглядається як чинник становлення та розвитку 
особистості, як контекст соціалізації дитини (К. Кальницька, В. Дружинін, 
Р. Калініна). Психологи і педагоги визначають, що взаємини батьків та 
дітей є одним з головних чинників формування особистості.  

Відносини у родині є тим базовим матеріалом за допомогою якого 
дитина розвивається, розкриває свої можливості. На формування 
особистості значущо впливають стосунки з батьками. 

Основою взаємин батьків та дітей постає щира зацікавленість 

батьків усіма справами дитини, вміння будувати діалог, який ґрунтується  

на принципах  

партнерства, рівноправ'я, взаємоповаги, визнання, розуміння та знання 
своєї дитини. Дорослим важливо пам'ятати. що діалог не можна 
перетворювати у монолог, тобто щоб замість партнерського спілкування 
не зосереджуватися тільки на собі чи тільки на дитині. В таких випадках 
контакт буде втрачений.  

До компонентів спілкування між батьками і дітьми насамперед 
відносяться: 
–зворотній зв'язок;  

–взаємна повага;  

–уважне слухання;  

–активне слухання;  

–відвертість;  

–розуміння;  

–обов'язки;  

–різноманітність;  

–запобігання припущенню;  

–виразність. 
Найголовнішою умовою контакту між людьми, й особливо між 
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батьками та дітьми, є щирість і чесність, до яких діти особливо чутливі. 
Деякі батьки будують стосунки з дітьми на довірі й повазі. Інші вважають, 
що не обов‟язково переконувати дітей у правомірності своїх вимог. У 
першому випадку формується дружній стиль спілкування, який 
ґрунтується на проханні, пораді, доброму гуморі, підбадьорюванні, тобто 
такий, який сприяє формуванню в дітей почуття власної гідності,  

розвиває максимальну самостійність і доброзичливість. У другому – 
складається наказовий (командний) стиль спілкування, який 
проявляється в безапеляційному тоні, вимогах безумовної слухняності, в 
надмірній різкості, залякуванні тощо. Він формує скритність, 
безініціативність, озлобленість, жорстокість, низький рівень людської 
самоцінності, звичку до сліпої підкори.  

Кожний із цих способів спілкування впливає на емоційний стан 
дітей. Якщо доброзичливість і делікатність між батьками й дітьми 
створюють хороший настрій, приплив енергії, то командний стиль 
викликає образи, роздратування, зниження загального життєвого тонусу, 
пригнічений настрій. Від стилю спілкування залежать і виховні 
можливості сім‟ї. Позитивні емоційні контакти батьків із дітьми 
полегшують виховний вплив на них, негативні – ускладнюють.  

Сукупність настановлень батьків, їх емоційне ставлення до дитини, 
сприйняття її, відповідних способів поводження з нею утворюють стиль 
сімейного виховання [4, с. 85].  

Сучасні сім‟ї в Україні дуже відрізняються від сімей початку 
минулого століття. За цей час зазнали великих змін сімейні пріоритети та 
цінності. Багато сімей розпадаються, що негативно відображається на 
взаєминах батьків та дітей.  

Вони розкрили основні тенденції, які прямо пов‟язані зі 
структурними змінами відносин до дітей, що впливають на життя та 
бачення цього світу: у своїх дослідженнях характер виховних впливів у 
сім‟ях виявили В. Постовий, Л. Повалій, О. Хромова.  

1. Збільшилися однодітні сім‟ї. Це зумовлює велику концентрацію на 
дитині. Дитина звикає до гіперопіки, підтримки, великої любові. Часто у 
таких сім‟ях діти виростають егоїстами, самолюбами, не розуміють 
проблем іншої людини, не слухають батьківських порад.  

Наукові дослідження (А. Адлер) свідчать, що одна дитина у сім‟ї – 
найбільш складний варіант у взаєминах «батьки та дитина».  

2. В Україні спостерігається розлучення за розлученням. Причини 
розпадання сімей, як правило, є матеріальні проблеми, подружня зрада, 
пияцтво. У таких сім‟ях у дітей формуються руйнівні тенденції, які 
знищують гарну поведінку батька з дитиною. Виховання у неповних 
сім‟ях, де присутні співмешканці, часто характеризуються 
самоусуненням нерідного батька чи матері від відповідальності за 
розвиток дитини. Співмешканці ставляться до дитини агресивно, так 
неначе вона заважає жити. У дитини така ситуація викликає почуття 
непотрібності, відчуження, дискомфорту. 
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У неї закріплюється неправильна модель сімейного виховання. 
Взаємини одного із батьків до дитини у цій ситуації призводить того, що 
дитина не спілкується з батьком (матір‟ю), веде аморальний спосіб 
життя, має проблеми з психікою, багато дітей вживають алкоголь, 
наркотики, психотропні речовини.  

3. Цивільні шлюби. Сьогодні зростає кількість незареєстрованих 
шлюбів, що у більшості викликає негативне ставлення. Співмешканці по-
різному трактують цей шлюб. Жінки вважають себе заміжніми, планують 
народжувати дітей, завжди жити разом з коханим. Чоловіки розглядають 
шлюб як тренінг майбутнього сімейного життя.  

У даному випадку розповсюджена материнська форма виховання, 
мати піклується про дитину, виховує, навчає, дбає про неї. У батька 
почуття відповідальності за дитину відсутнє, в такому випадку, взаємини 
батька і дитини вкрай негативні. Дитина ж не сприймає типові сімейні 
ролі, у неї формується деформоване розуміння ставлень батьків до неї, 
що зумовлює відповідне ставлення до батька.  

4. Заробітки. Сьогодні велика кількість молоді працюють за 
кордоном. Спостерігається тенденція, що їдуть на заробітки цілими 
сім‟ями. Дітей залишають на виховання вдома на дідуся та бабусю, 
близьких родичів чи навіть просто знайомих. Часто діти залишаються 
напризволяще, поза батьківською увагою. Вони формуються без 
своєрідної сімейної атмосфери, ростуть як «бур‟ян при дорозі». 
Взаємини «батьки та діти» у таких сім‟ях призводить дитину до повного 
відмовлення від батьків [8, с. 103].  

А чи впливає дитина на батьків? Останнім часом психологам усе 
більш очевидним стає вплив дітей на батьків. З початку вивчення цієї 
проблеми у багатьох дослідницьких традиціях стали підкреслювати 
взаємний вплив батьків і дітей. Особливості дитини впливають на стиль 
виховання, який, у свою чергу, впливає на поведінку дитини, а поведінка 
дитини позначається на поведінці батьків.  

Діти по-різному реагують на батьків, пред‟являють до них різні 
вимоги, створюють різні труднощі, а також належать до певної статі або 
наділені певними талантами, породжують у свідомості батьків різні 
образи майбутнього. Залежно від суспільства статева приналежність 
дитини пов'язана з різними тривогами і різними домаганнями відносно її 
майбутнього. Діти здійснюють вплив на батьків також за допомогою своїх 
соціальних та навчальних досягнень. Успіхи дитини вселяють гордість у 
батьків, підвищують їхню самооцінку [5, с. 142-144].  

Зазвичай батьки прагнуть користуватися авторитетом у своїх дітей, 
проте авторитет як метод виховання не може слугувати метою, тобто 
без справжнього батьківського авторитету неможливе правильне 
виховання. Часто батьки прагнуть бути авторитетом для власних дітей, 
вдаються до вироблення фальшивого авторитету, різновиди якого добре 
вивчив та описав видатний педагог А. Макаренко (авторитет 
придушення, пихатості, педантизму, підкупу) [7, с. 587]. 
 

172 



Батьки мають бути якомога ближчими до своєї дитини, але має 
існувати певна дистанція у взаєминах дорослих і дітей, інакше батьки 
ризикують перетворитися на приятелів і не матимуть авторитету у дітей.  

Закономірно, що найкращі діти зростають у щасливій сім‟ї, де 
щастя не вимірюється лише матеріальними статками. Останнім часом 
збільшується кількість проблемних сімей із високим матеріальним 
добробутом, але з постійно невдоволеними, депресивними, 
роздратованими батьками, що негативно впливає на взаємини батьків та 
дітей, та на їх виховання. І тільки за умови, що батьки життєрадісні, 
отримують задоволення від життя, тоді і діти мають гарні стосунки із 
батьками [1, с. 147-150].  

В. Сухомлинського все життя хвилювали проблеми сімейного 
виховання, взаємин батьків та дітей, батьківської педагогіки, тієї 
найменшої соціальної клітинки, де закладаються основи особистості, 
формується характер молодої людини, моральні почуття, поведінка, 
громадянська зрілість. Він був переконаний у тому, що успіх у вихованні 
дитини можна досягти тоді, коли дитина має міцний зв‟язок із батьками.  

Дивлячись на нові позиції, Сухомлинський порушує актуальну 
проблему сучасності – спілкування дітей з батьками, а також з нових 
позицій підходить і до оцінки життєвої позиції, і ролі дитини в сім‟ї [2, с. 
155].  

У наші дні немає важливішого завдання у сфері виховання людини, 
ніж учити батька і матір виховувати своїх дітей. З практики багаторічної 
праці було з'ясовано, що без турбот про педагогічну культуру батьків 
неможливо  
розв'язати жодного завдання, що стосується виховання та навчання [3,  
с. 41-43].  

Вчений-педагог обґрунтував провідні принципи, у відповідності з 
якими має здійснюватися педагогічна пропаганда серед батьків:  
–виховання дітей – почесний суспільний обов'язок батьків;  
–батько і мати повинні бути  мудрими творцями людини,  
–завжди мати гармонію взаємин батьків та дітей.  

Отже, характер взаємин батьків з дитиною закладає основу її 
життєдіяльності, її взаємин з оточуючим світом та набуває вагомого 
значення у становленні дитячої особистості. Специфіка розвитку дитини  

залежить від якості виховних умов, які включають: 
морально-психологічний клімат у сім‟ї, реалізацію батьками необхідних  

сімейних функцій, ступінь їх особистісного розвитку та психолого-
педагогічної культури.  

У сімейному вихованні дитини, в постійних контактах із нею батькам 
необхідно прагнути до виникнення між ними почуття довіри, щирості та 
до безболісного подолання різних непорозумінь (різні непорозуміння, 
навіть конфлікти вирішуються за допомогою саме довірливих та щирих 
стосунків між батьками та дітьми).  

Довірливі стосунки, що лежать в розуміння між батьками і дітьми не 
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завжди складається легко, просто і швидко. Стосункам дуже шкодить 
моралізування та тон розмови. Тож потрібне терпіння та розуміння того, 
що довірливі стосунки досягається значно складніше, коли не приділяти 
цьому належної уваги або коли праця і домашні клопоти вкрай 
обмежують спілкування з дітьми. За тими хатніми клопотами можна 
втратити і дитину. То ж саме її особистість має бути на першому місці. З 
роками така доброзичливість і увага дитини буде повернута до вас. 
 

Список використаних джерел 

1. Арутюнян М., Земнов М. Легко ли быть родителями? М. Арутюнян, 
М. Земнов. М., 1991. 200 с. 

2. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину 

В. О. Сухомлинський. Вибр. твори. К., 1976. 188 с.  

3. Журов  В. Про батьківський стиль виховання. Психолог. 2012. – № 9. 
С . 41-43. 

4. Даринская В. М. Радость семейного общения. Воронеж, 2000. 128 с.  
5. Кальницька К. О. Соціальний контекст сучасної сім‟ї: структура, 

життєвий цикл, актуальні цінності. Імперативи розвитку суспільно-
економічних систем в умовах глобалізації: тези доповідей V міжнар. 
наук.-практ. конф., Чернігів, 7-8 червня 2013 р. Чернігів : ЧДІЕУ, 
2013. С. 142-144.  

6. Коваленко Л. А. Педагогика родителям. Педагогика. М.,1991. 208 с. 
7. Макаренко А. С. Сочинения: в 7 т. М.: АПН РСФСР, 1957. Т. 1. 783 с.  
8. Молода сім‟я в Україні: проблеми становлення та розвитку: 

Тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за 
підсумками 2002 року. К.: Державний ін-т проблем сім‟ї та молоді, 
2003. 140 с. 

 
 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ПІДХОДУ ПРИ РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ 

ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Радченко І.А., канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту 

УДПУ ім. П.Тичини 

Анотація  
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