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ВСТУП
Державною національною програмою „Освіта (Україна ХХІ
століття)‖,

програмою

―Українське

дошкілля‖

одним

із

пріоритетних напрямів реформування освіти визнано родинне
виховання. Саме в сім’ї закладаються основи формування
особистості, вона є першоосновою духовного, економічного та
соціального розвитку суспільства. Так, у ст. 59 Закону України
„Про освіту‖ зазначається, що виховання в сім’ї є першоосновою
розвитку дитини як особистості

та батьки і особи, які їх

заміняють, зобов’язані: постійно дбати про фізичне здоров’я,
психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх
природних здібностей; сприяти здобуттю дітьми освіти у
закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту
відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу.
Сім’я завжди виступає моделлю конкретного історичного
періоду розвитку суспільства, відображає його економічні,
моральні й духовні суперечності. Тому сучасні економічні
перетворення, демографічні проблеми, криза в політиці, культурі
– все це відбивається на життєдіяльності сучасної сім’ї, при
цьому поглиблюється її дезорганізація.
Сім’я виступає домінуючим інститутом у формуванні
особистості дитини. Причому тільки та сім’я має позитивний
вплив, яка допомагає дитині відчувати себе рівноправним членом
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сімейного колективу, де її люблять; вона має у сім’ї права і
обовязки; до її потреб ставляться з розумінням. Саме в таких
сім’ях діти найбільше цінують поради і допомогу батьків,
наслідують їх особистий приклад. У нормальній сімейній
обстановці

дитина

виростає

доброзичливою,

гуманною,

спокійною, здатною до співчуття, оптимістичною, добрим
товаришем, з почуттям гумору, має тверді етичні правила.
Родинне виховання, на думку М.Стельмаховича, завжди
досягає свого повного довершення тоді, коли воно здійснюється у
нерозривній єдності з педагогічним впливом дошкільного закладу
та громадськості, а основою формування особистості виступає
родинношкільне виховання. Родинне виховання повинно духовно
збагачувати дитину, формувати її як особистість, впливати на її
розвиток. Пробуджувати добрі почуття, сприяти виробленню
морально-етичних норм співжиття у суспільстві, формувати
майбутнього громадянина незалежної держави України.
Виховання дітей починається в сім’ї. Всі інші соціальні
інститути включаються у виховний процес значно пізніше, коли
формування основних рис характеру дитини вже започатковані.
У сім’ї закладаються основи фізичного, інтелектуального й
морального розвитку дитини, формуються громадянські почуття,
світогляд, естетичні смаки. Особистий приклад батьків, їх
ставлення до праці, громадського життя, принциповість, чесність,
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доброта і чуйність, бережливість, простота і скромність є для
дитини прикладом для наслідування. Тому в сучасних умовах
України саме сім’ї надається пріоритетне значення.
Важливим

чинником

впливу

сім’ї

на

формування

особистості дитини є довірa між батьками і дітьми. Соціальноекономічна криза, що охоплює Україну вже декілька років, має
численні негативні соціально-демографічні наслідки. Зниження
рівня життя населення пов’язане, перш за все, із збільшенням
безробітних і зниженням заробітної плати, зростанням цін на
найбільш життєво необхідні товари. У зв’язку з турботами про
поліпшення матеріального добробуту сім’ї проблеми духовного
розвитку дитини часто залишаються поза увагою значної частини
сімей.
Внаслідок

деформації

основних

функцій

сім’ї,

що

спостерігається в останні роки, помітно збільшується кількість
неблагополучних сімей, розлучень та поширення позашлюбного
материнства, розвивається тенденція до зростання питомої ваги
неповних сімей, у яких виховується близько 1,5 млн. дітей та
кількості бездомних, безпритульних дітей - дітей вулиці. За
даними статистичних досліджень 30% з них мають батьків, які
зловживають алкоголем, наркотиками, ведуть аморальний спосіб
життя, в силу суб’єктивних та об’єктивних причин не можуть
повноцінно виконувати покладені на них суспільством функції.
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Все це накладає свій відбиток на характер соціально-педагогічної
ситуації в Україні.
Незважаючи на деякі успіхи у здійсненні національної
політики освіти і виховання дітей і молоді, незадовільною
залишається робота ЗДО і педагога з неблагополучними сім’ями.
Її

причини,

головним

чином,

можна

характеризувати

за

зовнішніми та внутрішніми ознаками.
1. Зовнішні причини: незадовільне соціально-економічне
становище та морально-правовий статус сім’ї в суспільстві,
безробіття і низький життєвий рівень сім’ї та не розробленість
проблеми взаємодії ЗДО з сім’єю.
2.

Внутрішні причини: низька психолого-педагогічна

культура й підготовка батьків до виховання дітей в сім’ї: втрата
кращих традицій, ціннісних орієнтацій і мотивів виховання дітей
у сім'ї та погіршення соціально-педагогічних умов виховання.
Все це спричинює значні труднощі у вирішенні проблем
сімейного виховання. Таке становище вимагає вироблення
державної сімейної політики, подальшого дослідження проблем
сучасної сім’ї та розв’язання покладених на неї соціальнопедагогічних завдань.
Сьогодні існує дуже обмежена кількість досліджень, яка б
враховувала нову суспільно-політичну та соціально-економічну
ситуацію в країні, що суттєво впливає на мету, завдання і зміст
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педагогічної діяльності, вимагає нових підходів до організації
підготовки для роботи з неблагополучними сім’ями.
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РОЗДІЛ 1
1.1 Якості особистості педагога, який орієнтується на
особистісний підхід у педагогіці.
Однією з вагомих характеристик професіограми педагога є
здатність творити. Серед причин, які гальмують розвиток
педагогічної творчості, на думку С.О.Сисоєвої на перший план
виступає психолого-педагогічна неготовність вихователя до
зазначеного

виду

діяльності.

Підвищити

стан

готовності

вихователя до педагогічної творчості, його здатності формування
творчої особистості дошкільника в процесі „суб’єкт-суб’єктної‖
педагогічної

взаємодії

можна

в

процесі

формування

у

вихователів дітей дошкільного віку стимулів до педагогічної
творчості.
Готовність до педагогічної діяльності на думку А.Капської
передбачає

формування

таких

якостей

особистості,

які

забезпечать вихователю можливість усвідомлено і компетентно
здійснювати професійну діяльність. Тобто, робота з особистістю
дитини потребує від самого педагога формування наступних
особистісних професійних якостей:
-

якості

особистості,

що

відображають

загальну

і

професійно-педагогічну спрямованість (відповідальність, любов
до дітей, благородство, доброта, принциповість, правдивість,
працьовитість);
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- риси інтелектуальної сфери особистості: допитливість,
кмітливість, ерудиція, дотепність, уміння

виділити головне,

логічність мислення і розвинута мова;
емоційно-вольові

-

якості

особистості:

витримка,

самовладання, життєрадісність, рішучість, вимогливість до себе і
дітей;
соціально-психологічні

-

якості:

ввічливість,

справедливість, доброзичливість, діловитість, організаторські
здібності;
- сенсорно-перцептивні характеристики: розподіл уваги,
спостережливість, пам'ять на обличчя, педагогічне уявлення,
здатність бачити очима дитини, емпатія, фантазія, почуття
гумору;
-

риси

самосвідомості

особистості:

самокритичність,

впевненість у собі, почуття власної гідності.
Виділені групи взаємопов'язані. Доповнюючи одна одну,
вони складають цілісну структуру якостей особистості педагога,
що цінує кожну дитину і орієнтується на особистісний підхід у
педагогіці.
Отже, вихователь ЗДО виконує такі посадові обов'язки:
планує, організовує, проводить педагогічну роботу, спрямовану
на формування всебічно розвиненої особистості дитини. Створює
оптимальні умови для фізичного і психічного розвитку дітей.
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Здійснює навчальний, виховний, розвиваючий педагогічний
процес відповідно до програм, що реалізуються в даному типі
закладу дошкільної освіти. Обирає ефективні форми і методи
навчально-виховної

роботи,

творчо

використовує

кращий

педагогічний досвід. Реалізує диференційований підхід до
вихованців, вивчає і враховує в своїй педагогічній діяльності їх
індивідуальні особливості, сприяє розвитку здібностей, талантів
дітей, на основі їх задатків та обдарувань. Впроваджує систему
педагогічних впливів, яка ґрунтується на гуманізмі, педагогіці
співробітництва, національній культурі, традиціях. Забезпечує
набуття досвіду, знань, умінь, навичок, фізичних та психічних
якостей, необхідних для освіти в школі. Працює у тісній
взаємодії

з

сім'єю, надає

їй консультативну педагогічну

допомогу. Настановленнями і особистим прикладом утверджує
повагу до принципів загальнолюдської моралі: справедливості,
гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.
Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних,
духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до
навколишнього середовища. Готує вихованців до свідомого
життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами.
Додержується педагогічної етики, моралі, поважає гідність
дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий
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спосіб

життя.

Постійно

підвищує

професійний

рівень,

педагогічну майстерність, загальну культуру.
Вихователь повинен мати знання в обсязі педагогічної
освіти зі спеціальностей „Педагогіка і психологія (дошкільна)‖,
„Вихователь дітей дошкільного віку ‖. Має знати дошкільну
педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та
гігієну, правила охорони життя і зміцнення здоров'я дітей; цілі,
принципи, зміст виховання та навчання дошкільників; методи,
форми,

засоби

здійснення

навчально-виховного

процесу,

організації спілкування, ігор, художньо-ігрової діяльності, занять,
праці

дітей;

документи,

відповідні
досвід

програмно-методичні

провідних

педагогів;

матеріали

і

індивідуальні

характеристики вихованців; соціальні, культурні, інші умови
педагогічного процесу; організацію управління; законодавчі і
нормативно-правові акти та документи з питань виховання і
навчання; державну мову відповідно до чинного законодавства
про мови в Україні. Повинен вміти ефективно застосовувати
професійні знання у практичній педагогічній діяльності. Повинен
мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний,
духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності
суспільства, творчу педагогічну діяльність.
Про особистість педагога можна говорити, якщо він
виступає

суб'єктом

діяльності,
13

якому

притаманні

такі

процесуальні риси: внутрісистемне і міжсистемне перенесення
знань і вмінь в нову ситуацію; бачення
традиційній

ситуації,

нової

функції

проблеми

об’єкта

в

у звичайній

обстановці; урахування альтернатив при вирішенні проблеми;
принципово
проблеми

новий

підхід

до

розв’язання

і нестандартні способи діяльності.
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навчальної

1.2.Теоретичні засади проблеми сімейного виховання
З розвитком освіти та наукових досліджень однією з
актуальних проблем, яка привертає особливу увагу державних
діячів, соціологів, педагогів, психологів, демографів України,
продовжує залишатись проблема розвитку і зміцнення сім’ї,
відродження

її

духовної

поліпшення

якості

культури,

сімейного

сімейних

виховання,

традицій,
емоційно-

психологічного мікроклімату життя. Необхідність вирішення цих
проблем зумовлюється зниженням життєвого рівня та на цьому
ґрунті деформацією основних функцій сучасної сім’ї, що
призводить до втрати ціннісних орієнтирів життя людей і
виховання підростаючих поколінь.
Сім’я - найменший осередок суспільства, який завжди є
моделлю конкретного історичного періоду розвитку життя людей
і відтворює його моральні та духовні суперечності. Це проміжна
ланка між особистістю і суспільством, і тому вона постійно
відчуває на собі ті зміни, що відбуваються у суспільстві, і,
відповідно через своїх членів впливає на його розвиток.
Сім’я - соціальна група, що складається з поєднаних
шлюбом чоловіка і жінки, їх дітей (власних або всиновлених),
інших осіб, пов’язаних родинними зв’язками з подружжям,
кровних родичів і здійснює свою життєдіяльність на основі
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спільного економічною, побутового, морально-психологічного
укладу, виховання дітей.
Проблема розвитку сім’ї, виконання нею основних функцій,
впливу сімейного мікроклімату на процес сімейного виховання та
формування

особистості

дитини,

формування

педагогічної

культури батьків, сімейної дисгармонії, розлучень, конфліктів,
сімейного неблагополуччя має

давню історію, джерела якої

сягають далекого минулого. Прогресивні педагоги пояснювали ці
явища незадовільними умовами виховання дітей і вели пошук
науково-обгрунтованої

системи

сімейного

виховання

(О.Духнович, Я.Коменський, П.Лесгафт. Д.Локк, І.Песталоцці,
М.Пирогов, Г.Сковорода. С.Русова, К.Ушинський та інш.).
Звертання

відомих педагогів до проблем сім’ї

не

було

випадковим. Це є природний і закономірний аналіз проблеми
взаємовідносин людини і суспільства, гуманізації шляхів їх
удосконалення. Так, К.Ушинський вважав, що сім’я із всім своїм
внутрішнім життям, яке дає як цілющі, так і отруйні плоди, і є
творцем історії, якої не можна замінити ніяким фальшивим
будуванням.
Виступаючи проти схоластики у вирішенні проблем сім’ї,
муштри, використання тілесних покарань як основного засобу
виховання, педагоги були переконані в необхідності глибокого
вивчення особистості дитини, її вікових, анатомо-фізіологічних,
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психологічних особливостей і врахування їх у виховній роботі.
Зокрема, М.Гюйо підкреслював, що любов робить непотрібним
суворий авторитет, усуває покарання, що любляча дитина
підкоряється, щоб не засмучувати своїх батьків. Треба більше
любити свою дитину і тоді не буде потреби її бити, оскільки
любов породжує любов, а це почуття і є найголовнішим рушієм
виховання. А будь-яке виховання, далі зазначав М.Гюйо, повинно
прагнути до того, щоб переконати дитину, що вона здатна до
добра і не здатна до зла, що вона морально вільна.
Я.Коменський, І.Песталоцці вважали головним засобом
виховання дітей гуманне ставлення до них, виховання у дітей
почуття власної гідності. Я.Коменський вперше в історії
педагогіки створює виховну систему, згідно вимогам якої мета
виховання і „продукт‖ виховної діяльності повинні співпадати.
М.Пирогов підкреслював: якщо не виховувати дитину, то
вона буде виховуватись власними засобами, і вся різниця
посягатиме лише у тому, що дитина може виховуватись погано
тоді, коли могла б виховуватися розумно і правильно. Мета
виховання

дитини

у

сім’ї,

за

М.Пироговим,

полягає

у

поступовому формуванні у неї виразного розуміння речей
навколишнього світу і, переважно, громадського, тобто того, у
якому їй за часом доведеться діяти.
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Без сумніву, батьки повинні турбуватися про майбутнє
своїх дітей і якщо, зазначав М.Пирогов, недостатність коштів,
обмеженість розуму і нестача освіти батьків перешкоджають їм
здійснювати ці прагнення, то суспільство і держава повинні
допомогти досягненню цілком всебічного розвитку здібностей і
добрих схильностей дитини. Навчання і моральне виховання
дітей у сім’ї та закладі освіти М.Пирогов тісно пов’язував з
дисципліною. Він був противником тілесних покарань дітей як у
сім’ї, так і в закладі освіти. Різку педагог характеризував як дуже
грубий і насильницький інструмент для збудження сорому. Він
писав, що, викликаючи страх, вона не виправить, а тільки
прикриє внутрішню зіпсованість дитини. Далі М.Пирогов
визначає три почуття, якими людство мотивувало всі фізичні
виховні засоби: компенсація спричиненої злості, присоромлення,
залякування. Він стверджував: для того, щоб дійти до ідеалів
морального виховання в сім’ї, треба зробити так, щоб покарання
за вчинок було не зовні, а в душі винного.
Значну увагу питанням виховання дітей у сім’ї надавав
К.Ушинський. Педагог вважав, що загальне виховання є для
людства його сімейним вихованням, що сімейне життя повинно
бути перейняте виховним елементом, не відірваним від освіти і
науки, що виховна діяльність належить до розумної і свідомої
діяльності людини, що саме поняття виховання створене
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історією, у природі

ж

його

не

існує.

Особливу увагу

К.Ушинський звертав на роль вихователя у вихованні дітей, бо
виховна сила може виливатися тільки із „живого джерела
людської особистості, і той, хто має дітей, повинен зробити з них
добрих, корисних членів суспільства, серед яких він живе‖.
Захоплюючись питаннями сімейного виховання. К.Ушинський
пов'язував їх з історичним завданням соціального і морального
прогресу суспільства, яке, у свою чергу, сприяло формуванню
найкращих якостей у людей. Ворогами виховання він вважав
відсутність моральних правил, невіру в добро, байдужість,
зневагу, поблажливість.
У 20-30-ті роки XX століття видатні педагоги, психологи,
юристи (П.Блонський, Н.Крупська, А.Макаренко, С.Шацький та
ін.) в теоретичних працях і практичній діяльності звергають увагу
на необхідність пошуків найбільш ефективних форм і методів
виховної роботи з дітьми та їх сім’ями. Вчені вказують, шо
неблагополучні умови у сімейному вихованні, які створилися
внаслідок громадянської війни, голоду, розрухи, убогості,
низького освітнього рівня батьків, негативно позначилися на
розвитку дитини, її психіці і були однією з причин затримки
процесу виховної роботи з ними. Тоді ж виникла і побутувала
теорія повного невтручання батьків у виховання дітей, згідно якої
перевага надавалася суспільним формам виховання.
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Особистість батьків, образ господаря сім’ї має велике
значення у сімейному вихованні, формуванні особистості дитини.
Якщо сім'я веде надмірно вільне життя, зайнята влаштуванням
власного благополуччя, якщо в ній панує байдужість і егоїзм –
все це накладає свій відбиток на моральний образ дитини. Гарні
вчинки членів сім’ї радують дітей, наповнюють їх гордістю і
бажанням

наслідувати

батьків.

І,

навпаки,

діти

швидко

відчувають фальш і лицемірство батьків до оточуючих і до себе.
Взаємовідносини в сім’ї повинні будуватися на глибокій взаємній
довірі, почутті любові. Значну увагу проблемам сім’ї і сімейного
виховання надавав А.Макаренко, який твердив, сім’я – це
відповідальна справа батьків, за яку вони відповідають перед
суспільством своїм щастям і майбутнім дітей. Правильне
виховання дитини, вважав А.Макаренко, – це щаслива старість
батьків. Виховувати дитину правильно набагато легше, ніж її
потім

перевиховувати.

Головним

методом

виховання,

за

А.С.Макаренком, є батьківська вимога до себе, батьківська
повага до своєї сім’ї, батьківський контроль над кожним своїм
кроком. Кожен з батьків повинен розуміти, що він не повний
безконтрольний

господар

у

сім’ї,

а

тільки

старший,

відповідальний член сімейного колективу. І тоді виховання стане
приємною і радісною справою.
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Хиби і

прорахунки в системі сімейного виховання

А.Макаренко

показував

через

різні

типи

фальшивого

батьківського авторитету, який будується на таких помилках, як
відсутність уваги до дитини, бездоглядність, жорстоке ставлення
до дитини, надмірна вимогливість, чвари у сім’ї, відсутність
допомоги дитині в навчанні, надмірна батьківська любов,
грубість, байдужість, хвалькуватість, лицемірство, пияцтво
батьків тощо. У сім’ях з фальшивим батьківським авторитетом
виростають егоїстичні, безвольні, боязливі, чванливі, нестримані,
безавторитетні, нікчемні діти.
А.Макаренко

виділив

дев’ять

типів

фальшивого

батьківського авторитету: авторитет придушення, чванства,
педантизму, резонерства, доброти, дружби, підкупу, відстані,
любові, які не приносять користі у вихованні дітей, негативно
позначаються на формуванні особистості дитини, її життя,
погляди, інтереси проходять поза увагою батьків. Він зазначав,
що неможливо нічого досягти у вихованні, коли не знаєш, чого
хочеш, і тому кожен з батьків повинен знати, кого він хоче
виховати. Прорахунки, помилки в системі сімейного виховання,
яких

припускаються

батьки,

призводять

до

сімейного

неблагополуччя. Хоча А.Макаренко не вживав таких термінів, як
„благополучна‖,
характеристики

«неблагополучна
таких

сімей,
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умов

сім’я»,

проте

сімейного

його

виховання,

особливостей взаємостосунків у сім’ї свідчать про те, що він
розрізняв ці поняття. Благополучною А.Макаренко вважав таку
сім’ю, де є позитивний приклад і авторитет батьків. Сімейним
неблагополуччям він вважав повну байдужість батьків до
проблем виховання дитини в сім’ї, відсутність чіткої мети і
програми у вихованні своїх дітей. За А.Макаренком, погане
виховання – це майбутнє горе батьків, це сльози, це провина
перед іншими людьми, перед всією країною.
Проблемам сімейного виховання, батьківської педагогіки,
де закладаються основи особистості, формування характеру
дитини, її моральних почуттів, поведінки значну увагу приділяв
В.Сухомлинський. Важливим у сімейному вихованні дитини він
вважав любов батька до матері і матері до батька, світ людини
саме з батька і матері, з їх ставлення до неї. Роль батька у
вихованні стає особливою, якщо він відчуває відповідальність за
виховання дітей, уміло використовує свою владу, спонукає
дитину до позитивних змін. Любов і дружба, взаємна підтримка
батька і матері є для дитини наочним прикладом, що вводить її у
світ складних людських взаємин, де складаються перші дитячі
уявлення про добро і зло, де створюється віра у високе, ідеальне,
непорушне сімейне щастя. Поважати батьків – це означає
виявити себе, бачити себе у створеному своїми руками,
створеному для людей, для їхнього щастя. У таких дітей – мир і
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спокій в душі, стійке моральне здоров’я, щиросердна віра в
добро.
В.Сухомлинський виділяв хороші сім’ї і неблагополучні.
Хорошою сім’єю він вважав таку сім’ю, біля духовних джерел
якої стоїть мудра, горда, з яскраво вираженим почуттям власної
гідності, мати. І чим тонше, непомітніше відбувається вміння
жінки і матері бути духовним володарем, повелителькою сім’ї,
тим більше поважають діти батька, тим відданіше люблять його,
тим органічніше в їхній свідомості зливається мати й батько, як
щось єдине. Безперечно, немає батьків, які б не хотіли, щоб їхні
діти виросли хорошими людьми, та вся біда у тому, що не всі це
вміють робити, що і призводить до сімейного неблагополуччя.
Неблагополучною В.Сухомлинський вважав таку сім’ю, в якій
існують

конфлікти,

ненормальні

стосунки,

несприятливий

психологічний мікроклімат, де дітям не вистачає батьківської
турботи, тепла і ласки. Він визначив найтиповіші прорахунки у
сімейному вихованні. Одним із значних видатний педагог вважав
споживацький характер способу життя багатьох дітей. Деякі
батьки вважають, що живуть і працюють лише заради дітей:
матеріальний достаток, тепличні умови, виконання всіх бажань
дітей. У таких сім’ях виростають діти, які не знають ні бідності,
ні обов’язків, ні відповідальності.
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Надзвичайно важливим є також три основних різновиди
прорахунків у системі сімейного виховання, які він називав
„безглуздою любов’ю‖: любов замилування, любов деспотії,
любов відкупу. Найбільш небезпечним у таких сім’ях є те, що
батьки не надають достатньої уваги дітям, що вони не стають
центром духовного життя дитини, що їх оточує атмосфера
духовної порожнечі, убогості, що вони живуть серед людей і не
знають їх. „Безглузда любов‖ батьків тільки розбещує душу
дитини, у неї перекручуються уявлення про добрий початок в
людині, вона перестає вірити в людяність, принципом життя
таких дітей стає девіз дикуна, негідника і хулігана.
Всі ці недоліки, прорахунки у системі сімейного виховання
негативно позначаються на формуванні особистості дитини. Так,
у неблагополучних сім’ях формується споживацьке ставлення до
життя, негативне ставлення до праці, невідповідність моральних,
естетичних установок сім’ї установкам суспільства, відсутність
єдності у життєвих позиціях батьків, невміння раціонально
вирішувати сімейні проблеми, враховувати у сімейному житті
індивідуальні інтереси, погляди, смаки кожного з членів сім’ї,
негативний

стиль

життєвих

взаємовідносин

(грубість,

байдужість, роздратованість, нервозність, відсутність чуйності і
милосердя до членів сім’ї, взаємодопомоги, доброзичливості) та
ін.

Все

це

сприяє

створенню
24

негативного

емоційно-

психологічного сімейного мікроклімату, несприятливих умов для
виховання дитини.
Отже, зробимо висновки, що видатні педагоги-дослідники
XX століття особливу увагу надавали ролі сім’ї і батьків у
вихованні дітей та педагогізації батьків, що було особливо
актуально у часи, коли пріоритети надавалися суспільним
формам виховання. Поряд з визначенням сім’ї як соціальної
категорії, методів сімейного виховання, аналізу хиб і прорахунків
у сімейному вихованні та проблемою авторитету батьків значна
увага надавалася характеристиці хорошої та неблагополучної
сім’ї, а також недолікам у формуванні особистості дитини у
процесі сімейного виховання. Отже, можна твердити, що вже в
першій половині XX століття в основному була розроблена теорія
сімейного виховання з усіма характерними ознаками типів сімей
та умов, форм і методів виховання дітей у сім’ї.
Оскільки сім’я – явище соціальне, вона впливає на характер
всіх процесів суспільного життя, відіграючи при цьому важливу
роль як у житті окремої особистості, задовольняючи її потреби
вступом у сімейний союз, так і в житті суспільства, виконуючи
цілий ряд соціальних функцій, що робить її невід’ємним
елементом соціальної структури суспільства. Виконання сім'єю її
функцій має значення не тільки для її всіх членів, але і для всього
суспільства. Існує декілька підходів до визначення функцій сім'ї,
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але єдиної типології функцій сім’ї сучасна наука ще не виробила.
Ми

даємо

коротку

комунікативна,

характеристику

виховна,

таким

регулятивна

і

функціям,

рекреативна.

як
Це

зумовлено насамперед тим, що взагалі педагоги і, зокрема,
вихователі

закладів

дошкільної

освіти

мають

можливість

впливати на покращення характеристик саме цих функцій сім’ї.
Комунікативна функція єднає у собі такі компоненти:
організацію спілкування в сім'ї, посередництво сім’ї у контактах
своїх членів із засобами масової інформації (телебачення, радіо,
періодична преса), літературою і мистецтвом, а також вплив сім’ї
на

багатоаспектні

зв'язки

членів

сім’ї

з

навколишнім

середовищем і на характер сприйняття цього впливу. Моральне і
психологічне здоров’я людини, її емоційна культура перебувають
у прямій залежності від характеру внутрішнього спілкування,
його морально-психологічної атмосфери та стосунків.
Регулятивна функція охоплює систему налагодження і
регулювання стосунків між членами сім’ї, у тому числі,
реалізацію

влади

і

авторитету,

забезпечення

виконання

соціальних норм членами сім’ї, особливо тими, хто з різних
причин (вік, здоров'я тощо) не може самостійно будувати свою
поведінку в повній відповідності і соціальними і сімейними
нормами. На цьому етапі розвитку нашої держави регулятивна
функція здійснюється через дотримання моральних і правових
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норм, особистого авторитету членів сім’ї, і, в першу чергу,
авторитету батьків у стосунках з дітьми.
Рекреативна функція включає в себе надання фізичної,
матеріальної

і

психологічної

взаємодопомоги,

зміцнення

здоров’я, задоволення потреби у спільному проведенні дозвілля:
перегляд телепередач: слухання радіопередач: спільні читання і
обговорення книжок, журналів, газет: туристичні походи,
екскурсії тощо.
Важливою функцією сім’ї є виховна, яка полягає у
задоволенні індивідуальних потреб у батьківстві і материнстві,
контактах батьків з дітьми, самореалізації себе в дітях. Виховна
функція спрямована на формування і розвиток особистості
дитини, на її соціалізацію, підготовку до широкого кола
спілкування між людьми.
Проведені
О.Максимович,

дослідження
Ю.Якубова)

останніх
свідчать,

років
що

(3.Зайцева,

кризовий

стан

суспільства, різке погіршення матеріального становища сімей,
збільшення кількості розлучень, відсутність умов для проведення
вільного часу, невміння подружжя будувати взаємостосунки між
собою, батьками та дітьми, розбіжність у поглядах на ряд
важливих сімейних проблем, педагогічна неосвіченість батьків
призводять до збільшення кількості неблагополучних сімей.
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У

сучасній

науковій

літературі

та

практиці

використовуються терміни для означення неблагополучної сім’ї,
які часто переносяться із зарубіжної літератури: функціональнонеспроможна, проблемна, кризова сім’я та ін., а їх змістове
визначення часто означає одне й те ж. У своєму дослідженім
вважаємо доцільним дотримуватись загальновизнаного терміну
„неблагополучна сім'я”, що включає різноманітні ознаки, які
порушують гармонію всебічних відносин у сім’ї і є загрозою її
морально-правовому,

соціально-економічному,

фізичному

і

духовному життю одному, декільком або ж усім членам сім’ї.
Дитина у благополучній сім’ї почуває себе рівноправним членом
сімейного колективу, де її люблять, залучають до посильної праці
вдома, ставляться до її потреб з розумінням тощо. Саме в таких
сім’ях діти найбільше цінують мораль

і допомогу батьків,

наслідують їх особистий приклад. У нормальному сімейному
оточенні дитина виростає доброзичливою, гуманною, здатною до
співчуття, уважною, спокійною, оптимістичною, має тверді
етичні правила і моральні переконання. У неї розвиваються такі
якості,

як

доброта,

чуйність,

щирість,

виникає

почуття

впевненості у своїх силах, щастя. Разом з тим існування сім’ї у
сучасних умовах все більше стає глибоко проблематичним на
фоні загальної соціальної кризи людства з її похідними екологічною, демографічною, політичною, економічною та
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іншими кризами. Все гостріше постають питання: як жити, щоб
зберегти

природу,

культуру,

народ,

уникнути

сімейних

конфліктів, не загубити себе.
Отже, для нормального розвитку дитини потрібна щаслива
повноцінна сім'я, члени якої вміють жити и злагоді. Благополуччя
кожної родини багато у чому залежить і від держави, її
економічного стану, рівня розбудови громадянського суспільства,
духовних цінностей, морального оновлення суспільства.
Таким чином, благополучна сім’я – це сім’я з високим
рівнем внутрішньосімейної моральності, духовності, координації
та кооперації, з раціональними способами розв’язання всіх
сімейних проблем.
Неблагополучними вважаються такі сім’ї, які не можуть
забезпечити належного рівня сімейного виховання. В них
створюються передумови для формування негативних якостей
особистості, протиправної поведінки дітей та ін. У значної
кількості таких сімей спостерігаються стійкі конфліктні ситуації,
що виникають внаслідок зловживання батьками спиртними
напоями, зайнятості батьків власними проблемами, невміння
будувати взаємостосунки між собою, з дітьми, розбіжності у
поглядах на ряд важливих сімейних проблем, непідготовленості
до подружнього життя, педагогічної неосвіченості тощо. Саме це
призводить до сімейного неблагополуччя, нестабільності у
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взаємостосунках, породжує формалізм у ставленні до дитини,
спричиняє дитячу бездоглядність.
Таким чином, на основі аналізу різних підходів до означеної
проблеми,

можна

визначити

основні

ознаки

сімейного

неблагополуччя: сімейні конфлікти; зловживання спиртними
напоями, наркотиками; відсутність одного з батьків; розбіжність
у поглядах батьків на виховання дитини та їх педагогічна
неосвіченість.
У сучасній психолого-педагогічній науці про сім’ю і
виховання в ній дітей використовуються різні підходи до
класифікації сімейного неблагополуччя.
Так, 3.Зайцева у своїх дослідженнях дає таку типологію
неблагополучних сімей:
-

сім’ї,

де

батьки

зловживають

спиртним,

ведуть

аморальний спосіб життя, порушують морально-правові норми
життя суспільства;
- сім’ї з низьким морально-культурним рівнем батьків;
- сім’ї з стійкими конфліктами у взаємостосунках між
батьками, батьками та дітьми;
- неповні сім’ї;
- сім’ї зовні благополучні, які припускають серйозні
прорахунки в системі сімейного виховання внаслідок невміння
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будувати правильні взаємостосунки між членами сім’ї, низької
педагогічної культури та неосвіченості.
Таким чином, у психолого-педагогічній теорії та практиці
існують різноманітні класифікації сімейного неблагополуччя. але
всі вони підкреслюють головне - виховання дитини в умовах
будь-якого

типу

неблагополучної

сім’ї

завжди

негативно

позначається на формуванні її особистості. Вихована в таких
умовах дитина відрізняється ранньою втратою потреби у
спілкуванні з батьками, егоїзмом, замкненістю, впертістю,
конфліктністю,

неадекватністю

оцінки

своєї

особистості,

невпевненістю у своїх силах, потворністю поглядів і звичок,
негативним ставленням до навчальної діяльності, громадського
життя, шкільного колективу, недисциплінованістю тощо.
Як свідчить аналіз наукової, соціологічної, психологопедагогічної вітчизняної та зарубіжної літератури, проблема
сімейного неблагополуччя залишається актуальною сьогодні. Її
вирішення залежить не лише від зусиль сім’ї, а й від діяльності
багатьох соціальних інститутів, що беруть участь у вихованні та
освіті дітей. Особливо важливе місце має взаємодія

закладу

дошкільної освіти з неблагополучною сім’єю у вихованні
дошкільників.

Науковці

П.Блонський.

О.Богданова,

В.Крутецький, В.Сухомлинський, А.Хрипкова, В.Яковлєв та ін.
відзначали високий авторитет педагога, вихователя для дітей.
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В.Сухомлинський вважав: ’’Взаємна довіра між вихователем і
вихованцем, ідеал людяності, який бачить дитина в своєму
вихователі - це елементарні і разом з тим найскладніші,
наймудріші правила виховання’’. Великий вплив на дошкільників
мають не тільки особисті моральні якості вихователя, тип
взаємин

з

дітьми,

а

й

уміння

вихователя

працювати

цілеспрямовано, підкоряти власні мотиви діяльності громадським
інтересам, володіння педагогічною майстерністю у вирішенні
виховних завдань. Отже, ефективність впливу вихователя на
виховання дошкільників з неблагополучних сімей значною мірою
залежатиме

від

умілої

організації

ним

всього

процесу

педагогічної діяльності.
Аналіз досліджень вчених свідчать, що проблема сімейного
неблагополуччя, його негативного впливу на формування
особистості дитини існує і на сьогоднішній день. Вихователь
повинен працювати з такими сім’ями, ефективно керувати
розвитком і вихованням дитини з неблагополучної сім’ї. Його
завдання, як суб’єкта педагогічної діяльності, полягає у тому,
щоб

врахувати

якнайбільше

факторів, які

впливають на

неблагополучні сім’ї, зрозуміти їх виховну сутність, віднайти і
мобілізувати позитивний вплив членів такої сім’ї на дитину,
нейтралізувати негативне тощо.
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Таким чином, проблема виховання дітей у неблагополучних
сім’ях, у зв’язку з складними соціально-економічними умовами
життя, нестабільністю відносин у суспільстві, набуває неабиякої
актуальності. Вирішувати її можна лише завдяки об’єднанню
зусиль різних виховних інститутів, серед яких ми виділяємо
насамперед сім’ю, заклад дошкільної

освіти, школу, що

сприятиме консолідації позитивних впливів, створенню дитині
соціально-економічного, морального і духовного здорового
середовища.
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1.3. Соціально-педагогічні передумови виникнення
неблагополучних сімей
У кінці XIX на початку XX століття дослідження відмічали
дві основні причини, що породжують важковиховуваність дітей:
несприятливі соціальні умови формування особистості і вроджені
схильності окремих індивідів до негативних відхилень у
поведінці. Одним з визначальних факторів експериментального
дослідження на всіх його етапах була цілеспрямована робота з
неблагополучною сім’єю. Проведення цієї роботи передбачало
вирішення

певних

завдань: виявлення

основних

факторів

сімейного середовища, які впливають на процес формування
особистості дитини; виявлення особливостей неблагополучних
сімей та їх систематизація; визначення взаємозалежностей та
взаємозв’язків між неблагополучною атмосферою у сім’ї та
„неблагополучними‖

дітьми;

перевірка

ефективності

запропонованої робити з сім’ями.
В результаті вивчення і аналізу досліджень в яких
висвітлюються

питання

сімейного

виховання,

ми

дійшли

висновку, що найбільш суттєвий вплив на процес формування
особистості дитини мають такі фактори сімейного середовища: а)
матеріально-побутові умови сім’ї; б) склад сім’ї (повна, неповна,
один з батьків нерідний); в) загальноосвітній рівень батьків
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(високий,

середній,

низькій):

г)

виховні

позиції

батьків

(виховують правильно, не вміють або не можуть виховувати, не
бажають виховувати).
Як відомо, діти в силу своїх вікових особливостей ще не
можуть чітко диференціювати хороше і негативне у діях
оточуючих, яким вони стараються у всьому наслідувати, а батьки
є найпереконливішими зразками поведінки для дітей, чиє поле
життєвих спостережень ще дуже обмежене. Тому діти, свідомо чи
підсвідомо наслідуючи батьків, поступово переймають ту
систему поглядів, уявлень і переконань по відношенню до різних
соціальних норм і моральних цінностей, які характерні для їх
батьків.
З моральними позиціями батьків тісно пов’язані виховні
позиції, під якими ми розуміємо ставлення батьків до виховання
дітей, до їх батьківського обов’язку, а також їх уміння і бажання
правильно виховувати дітей.
Невміння батьків правильно виховувати дітей виражається
таким чином:
1.

Потакання

усім

капризам

дитини,

необдумане

задоволення всіх її бажань, в результаті чого у дитини
культивувались

такі

риси

як

егоцентризм,

індивідуалізм,

високомірність, капризність. Дитина стає вкрай розбещеною.
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2.
процесі

Непослідовність і неузгодженість у діях батьків в
виховання

дітей,

що

викликає

у них

розвиток

капризності, нервовості, сприяло виникненню відхилень у стані
здоров’я.
3.

Недостача

любові,

батьківського

тепла

і

ласки

приводить до розвитку почуття особистої неповноцінності,
приниженості, жорстокості.
4.

Деспотизм у вихованні, часті покарання (у тому числі і

фізичні) приводять до розвитку брехливості, агресивності,
боязливості, шкідливо відбиваються на стані нервової системи
дітей.
5.

Ігнорування

індивідуальних особливостей дітей,

призводить, як правило, до того, що діти стають дратівливими,
нервовими, невпевненими у собі, капризними, агресивними.
6.

Відсутність виховання призводить до нестійкості,

завищеної збудливості, до формування асоціального типу
поведінки у дітей.
Багато дослідників вважають, що визначним впливом на
процес формування особистості дитини є такий фактор, як час,
затрачений батьками на виховання.

Внаслідок зайнятості на

роботі, сьогодні батьки, як правило, можуть спілкуватись з
дітьми не більше двох годин кожний день. Фактично на активне
спілкування батьків з дітьми йде менше часу. Такий стан не
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можна вважати задовільним. Виховання, позбуте постійного
духовного спілкування дітей з батьками – це неправильне
виховання. В.О.Сухомлинський

називав

таке

виховання

ненормальним. Тут треба враховувати не тільки кількість часу,
який приділяється батьками вихованню дитини, але і його якість,
тобто, уміння батьками раціонально використовувати той вільний
час, який є у них, у виховних цілях.
Ще А.С.Макаренко вказував на те, що для правильного
виховання дітей треба не якомога більше кількості часу, а вміле
використання малого часу.
Таким чином, проаналізувавши основні фактори сімейного
середовища і їх вплив на формування особистості дитини, на
виникнення негативних проявів у поведінці, ми дійшли висновку,
що найбільш негативний вплив на формування особистості
дитини є такі фактори як неправильна виховна і моральна позиція
батьків і, у меншій мірі, вплив складу сім'ї, морально-побутові
умови і загальноосвітній рівень батьків.
Таким чином, можна зробити висновок, що несприятливі
умови виховання дітей у сім’ї викликають виникнення і розвиток
негативних проявів у поведінці, які в цьому віці (6-ти років)
частіше

за

все

спостерігаються

у

формі

вередливості,

педагогічної занедбаності або хворобливих змін у стані здоров’я,
які знаходяться на межі між нормою і патологією.
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Дослідження показують, що негативні прояви у поведінці
дітей не виникають, якщо батьки справляються зі своїми
особистими проблемами і підтримують теплі взаємовідносини у
сім’ї; люблять дітей і добрі з ними; з розумінням ставлення до
запитів і проблем своїх дітей; прості і безпосередні у спілкуванні;
дозволяють дітям виражати свої почуття і своєчасно стабілізують
виникаючу у них нервову напругу; діють узгоджено у питаннях
виховання, приймаючи до уваги властиві статі орієнтації і
захоплення дітей.
Сім’я - базове середовище життя дитини і притаманний
сім’ї психологічний клімат, емоційні зв’язки між її членами
зумовлюють її соціалізуючу і виховну функції. Погане ставлення
батьків один до одного і до дитини є джерелом неправильної
поведінки дитини.
Доведено, що загальна частина недоліків пов’язана з
недостатньою

систематичною

і

методичною

підготовкою

вихователів до роботи з дітьми, незнання ними загальних
закономірностей

розвитку

дитини,

віку і

індивідуальних,

психологічних особливостей дітей, схильних до негативних
проявів

у

поведінці;

відсутністю

педагогічного

досвіду,

невмінням вести індивідуальну роботу з дітьми; недостатньо
високим рівнем навчально-виховної роботи у цілому.
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Суттєва

група

недоліків

обумовлена

неправильним

розумінням суті негативних проявів у поведінці дітей і
можливостей сумісної роботи сім’ї і ЗДО у цьому напрямку:
недостатнім

усвідомленням

необхідності

раннього

вияву

відхилень у поведінці і розвитку дітей; особливостей виховного
процесу в роботі з такими дітьми; нерозумінням особливостей
«важких» дітей і методики індивідуальної виховної роботи з
ними; відсутністю своєчасності у профілактичній корекції;
слабким приверненням батьків до навчально-виховного процесу
ЗДО.
Особливість роботи з дітьми з неблагополучних сімей,
полягає у поєднанні процесу виховання і перевиховання. При
цьому процес розглядається як просування, як послідовна зміна
явищ, станів і розвиток будь-чого, як сукупність послідовних дій
для

досягнення

потрібного

результату.

У

цьому зв’язку

педагогічний процес є послідовна і закономірна взаємодія
суб’єктів і об’єктів виховання, перевиховання і загального
розвитку дітей. Процес виховання дітей, схильних до негативних
проявів у поведінці, ми розуміємо як закономірну зміну подій і
фаз розвитку, які ідуть одна за одною.
Отже, процес виховання дітей, схильних до негативних
проявів у поведінці, передбачає руйнування негативних якостей і
рис характеру особистості дітей, сформованих в неблагополучних
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сім’ях, відновлення і розвиток позитивних та інтенсивне
формування нових якостей.
Змістовний аспект процесу виховання дітей, бере свій
початок із змісту їх мотиваційної сфери і змін, можливих при
безпосередньому включені дітей у різноманітні види діяльності,
щоб піддаватись постійній корекції у зв'язку з головним
завданням - профілактикою порушень культури поведінки.
Відмічаючи особливості виховання дітей з неблагополучних
сімей, вважаємо за доцільне виділити основні функції виховного
процесу. До них відносяться:
1.

Діагностично-прогностична,

науково

обґрунтовує

передбачення, одержання достовірної інформації про розвиток
дитини, передбачає можливість негативних проявів у її поведінці.
2.

Організаційна – діяльність, яка визначається наявністю

умов для реалізації мети, завдань виховання певних рівнів, що
виступають як педагогічно доцільні засоби на кожному рівні
педагогічної

діяльності,

забезпечення

спрямованості

інформаційної діяльності.
3.

Координуюча, яка здійснює узгодження завдань і

взаємодію суб’єктів виховного процесу.
4.

Реабілітуюча, яка включає процес перевиховання і

подолання негативних проявів у поведінці.
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Отже, методологічний аспект процесу виховання дітей,
зобов’язує нас визначати сутність процесу перевиховання і його
взаємозв’язків, взаємовпливів у загальному виховному процесі.
В процесі організації роботи по перевихованню дітей
науковці виходять з того, що, по - перше, перевиховання дітей не
може бути правильно організоване у відриві від загальної
системи виховання; по-друге, перевиховання не можна зводити
до окремих педагогічних заходів; по-третє, перевиховання - це не
лише боротьба з недоліками, а й надання допомоги дитині у
пошуках

видів

діяльності

і,

зрештою,

перевиховання

результативне, якщо воно не є стихійною імпровізацію суб’єктів
цієї діяльності, а здійснюється у системі.
Методи індивідуальної профілактики спрямовані на те, щоб
усунути несприятливі впливи на дитину, схильної до негативних
проявів, і змінити негативну поведінку, погляди і інтереси
дитини, її прагнення, нахили, сформувати якості, які б
забезпечили неухильне дотримання дитиною норм і правил
поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях, тобто спробувати
перевиховати дитину.
Уже в старших групах
спостерігати

2-3,

непосидючість,

а

то

грубість,

й

дошкільних установ можна
більше

дітей,

забіякуватість.

У

яких

відрізняє

спілкуванні

з

однолітками вони прагнуть до лідерства, не визнають обмежень у
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поведінці, відчувають вседозволеність у сім’ї, яка проявляється і
в дитячому колективі. Такі діти не розуміють сутності
дисципліни, постійно прагнуть виразити себе, не усвідомлюючи
межі можливого і неможливого. Дорослі, як правило, переходять
на грубий окрик, дитину починають карати.
Практика переконує нас у тому, що ці питання можна
вирішити лише вивчивши несприятливі соціальні фактори,
біологічні передумови, психологічні явища в житті дитини. І вже
на основі таких даних можна розв’язати проблеми як психологопедагогічної корекції, так при необхідності і психотерапії важкої
дитини.
Аналіз об’єктивних причин, які через сім’ю впливають на
розвиток, формування і виховання дитини, вказує на такі
фактори:
-

жіночий алкоголізм – результатом якого є „алкогольний

синдром‖ плоду, ураження мозку, хворобливі зміни в органах і
системах майбутньої дитини; затримка психічного розвитку;
розлади поведінки (рухливі збудження, нездатність зосередитися,
відсутність уваги, нічні страхи, агресивність);
-

паління – результатом є „тютюнова інтоксикація‖

мозку, що супроводжується зниженням розумового розвитку
дитини на фоні частих відхилень у психіці та зниження

42

інтелектуальних можливостей, роздратованість, відставання у
фізичному розвитку від своїх ровесників;
- санітарно-гігієнічне, психологічне невігластво значної
частини батьків відсутність пріоритету здоров’я та мотивації
вести здоровий спосіб життя як провідного чинника збереження і
зміцнення здоров’я загалом.
Якщо дитину часто карати, залякувати, то це спричиняє
постійний, або частковий тривожний стан у дітей. Тривожність,
страхи дітей починаються із тривожностей і страхів дорослих.
Різке зниження виховного потенціалу в сім’ї, зумовлене
такими факторами: головний орієнтир більшості сімей –
задоволення матеріальних потреб, відтак частіше стали випадки
залучення

дітей

до

їх

розв’язання:

втома,

напруження,

неврівноваженість, дратівливість, звідси — недостатня увага до
виховання дітей, застосування жорстоких методів виховання;
дефіцит у матеріальній сфері та дефіцит часу на спілкування з
дітьми значно збіднює духовне життя сім’ї і негативно
позначається на морально-психічному стані дітей.
Сімейне
занедбаності.

неблагополуччя
Серед

призводить

порушень

до

педагогічної

поведінки,

викликаних

соціальними факторами, значне місце належить непатологічним
формам, пов’язаних з явищами мікросоціальної і педагогічної
забезпеченості. Під негативними проявами у поведінці ми
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розуміємо прояв у дитини такого рівня невихованості, який
виражається в несформованості важливих якостей дитини,
типових для конкретного віку. Мова йде про тривалі, нерідко з
раннього дитинства, існуючі несприятливі умови оточення і
виховання. Як правило, це пов’язано з умовами бездоглядності,
хронічним дефіцитом інформації, в результаті чого у дитини
затримується формування пізнавальної діяльності, навичок
систематичної

самостійної

праці,

вольових

і

моральних

установок. Як показують дослідження А.Захарова, І.Л.Крука,
В.Лебединського така мікросоціальна і педагогічна занедбаність,
що виникає у психічно здорової дитини, немає під собою
первинного хворобливого біологічного фундаменту.
Батьки

з

неблагополучних

сімей

характеризуються

моральною неврівноваженістю і суспільною пасивністю. Більше
того, їх переважна частина злісно порушує правила співжиття:
вони

п’ють,

хуліганять,

дебоширять,

крадуть,

ведуть

паразитичний, аморальний спосіб життя.
В результаті ми дійшли висновку, що, по-перше, сімейне
середовище є першопричиною виникнення у дітей відхилень у
поведінці

(в

більшості

випадків);

по-друге,

найбільше

характерними типами сімей, атмосфера яких негативно впливає
на психіку та поведінку дитини є: неповна, конфліктна сім’я,
сім’я алкоголіків, зовні благополучна сім’я; по-третє, є певний
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взаємозв’язок

між

„неблагополучними‖

неблагополучною
дітьми.

Нами

сім’єю

та

такі

типи

виявлено

неблагополучних сімей
Таблиця
Типи неблагополучних сімей та їх характеристика
Тип сім’ї

Характеристика

Неповна сім’я

Розлучення батьків – травма для дитини,

(42 %)

незважаючи на її вік і стать. Дитина втрачає
почуття захищеності, ухід одного з батьків
розглядається як зрада. Менше вірогідності
створення власної благополучної сім’ї. Матиодиначка. У дітей вірогідність виникнення
психічних

травм,

роздратованості,

замкненості, помсти.
Конфліктна
сім’я
(86 %)

Негативні стосунки між членами сім’ї: лайки,
сварки,

конфлікти.

Відсутність

у

взаємостосунках

між

батьками

взаєморозуміння,

щирості,

морально-

емоційної
розподілу

вихованості,
сімейних

раціонального

обов’язків,

грубість,

погрози, ворожнеча, взаємні образи. У таких
сім’ях

дитина

несприятливому
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постійно

перебуває

у

психологічному

мікрокліматі, у стані постійної тривоги,
підвищеної збудливості, страху, озлобленості,
образливості. Такі умови призводять до появи
нервово-психічних захворювань.
Алкоголізм

У сім’ї повна дезорганізація, відсутність

батьків

всякого виховання, порушення суспільних

(63 %)

норм моралі. Психологічний клімат сім’ї
набуває

патологічних

народжуються

форм.

ослабленими,

Діти

відстають

у

фізичному і психічному розвитку.
Зовнішнє

Надмірна і нерозумна батьківська любов,

благополучна

гіперопіка, виховання дитини у тепличних

(51 %)

умовах. У дитини вірогідність розвитку
егоїзму,

егоцентризму,

оточуючих,

байдужості

безвідповідальність

до

соціальна

пасивність, схильність до негативних проявів
у поведінці. Формальне ставлення батьків до
виконання батьківських обов’язків: увага до
власної кар’єри, культ грошей, гонитва за
матеріальним благополуччям сім’ї.
Отже, сімейне середовище є першопричиною виникнення у
дітей відхилень у поведінці (у більшості випадків). Найбільш
характерними типами сімей, атмосфера яких негативно впливає
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на психіку та поведінку дитини, є конфліктна сім’я, сім’я
алкоголіків, зовні благополучна сім’я. Корекційну роботу слід
проводити

диференційовано

в

залежності

від

фактору

негативного впливу на дитину.
На основі теоретичного аналізу наукової літератури і
результатів

діагностичних

методик

розроблено

форми

взаємозв'язку сім'ї, ЗДО і школи (попередження педагогічної
занедбаності дітей), що наочно відображає взаємозв'язок і
взаємовплив прямий і опосередкований, виявлені у процесі
взаємодії двох виховуючих інститутів: педагогічного колективу
ЗДО і сім’ї, як первинного виховного середовища. Ми вважаємо,
що головною метою цієї взаємодії повинна бути рання
діагностика попередження і подолання негативних проявів у
поведінці дітей старшого дошкільного віку, забезпечення
належного загального розвитку, знань про навколишній світ,
підготовленості до різних видів дитячої діяльності, моральною і
соціального досвіду.
Виходячи з цього, узагальнено

форми роботи з батьками

неблагополучних сімей:
1.

Форми пізнавальної діяльності – це суспільні огляди

знань, умінь і навичок, творчі звіти, дні відкритих дверей і т. д.
Предмет, тему, методику проведення батьки і вихователі
визначають разом. Вихователь складає сценарій, допомагає
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сформувати групи, організувати підготовчу роботу, а батьки
беруть

участь

в

оформленні,

підготовці

призів,

оцінці

результатів.
2.

Форми трудової діяльності – оформлення приміщення

групи, озеленення ділянок, створення бібліотеки і т. д.
3.

Форми

дозвілля

–

підготовка,

проведення

і

обслуговування спектаклів, свят, змагань, конкурсів, КВК; робота
різноманітних клубів та ін.
4. Форми активізації – дискусії, діалоги, обговорення
ситуацій, вирішення кросвордів, аналіз дитячих висловлювань чи
дитячої творчості, тренінги, метод ігрового моделювання та. ін.
5.

Наочні

форми

–

бібліотеки

і

папки-пересувки,

відеофільми, папки-рекомендації для батьків та дітей, листівкизапрошення, візитки, виставки книг, обладнання настільних ігор,
дитячих

чи

спільних

малюнків,

поробок

фотовиставки, газети, куточки для батьків та ін.
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з

батьками,

РОЗДІЛ 2. Корекційно-виховні форми роботи з
сім'ями .
Обов'язок кожного вихователя – відповідальність за якість та
кількість знань, які має отримати дитина, необхідність бути
взірцем, зразком, ідеалом для вихованців. Ідеться про норму як
стандарт належної поведінки. Цьому стандарту відповідає
конкретне очікування вихованців, батьків, суспільства, надія на
задоволення їхніх освітніх потреб.
Вихователь має

керувати процесом засвоєння норм,

спрямовувати особистість на засвоєння соціальних норм, які
ґрунтуються на моральних чинниках суспільства, захистити
дитину, по можливості, від засвоєння негативного досвіду
суспільства, залучати до цієї роботи сім’ю. Для цього треба
здійснювати комплексний вплив на особистість, формування у
єдності моральної свідомості, почуттів, поведінки.
Одним із найважливіших питань у процесі формування
навичок роботи з неблагополучними сім’ями є питання про
формування системи цінностей. У процесі висвітлення цього
питання насамперед слід з’ясувати, що формування системи
цінностей

передбачає

передачу

підростаючому

поколінню

соціального досвіду людства, знань, розвиток здібностей до
практичної діяльності; спрямування на розвиток розумових,
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фізичних сил дитини, на становлення її емоційно-вольової сфери;
формування та зміну ставлення суб’єкта до світу; засвоєння
способів

створення

і

перетворення

явищ

та

предметів

середовища. Таким чином, можна говорити про розумове,
фізичне, моральне виховання, а також виховання почуттів,
характеру, волі, що складає основу соціальності людини, її
ціннісні характеристики. Важливе значення має процес засвоєння
цінностей людства для розвитку особистості, підкреслити, що від
вибору системи цінностей залежить зміст та

результати

виховання. Зокрема, чи буде особистість орієнтуватись у процесі
свого розвитку на добро, чесність, великодушність, чи на зло,
брехню.
Ми наводимо перелік абсолютних вічних цінностей, які
особистість повинна засвоїти у період дошкільного дитинства і
саме в цьому їй повинна допомогти сім’я. Вони мають
універсальне значення, необмежену сферу застосування і носять
загальнолюдський характер: віра, надія, любов, доброта, чесність,
справедливість,
досконалість,

щирість,
краса,

гідність,

свобода,

милосердя,
нетерпимість

прощення,
до

зла,

великодушність, оберігання життя, мудрість, благородство.
Зміст Базового компонента дошкільної освіти передбачає
спрямування особистості дитини на засвоєння позитивних
цінностей суспільства: добро, чесність, справедливість, щирість
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тощо, але на розвиток має вплив не лише дошкільний заклад, а й
сім’я, дитячий колектив і суспільство в цілому.
Аналізуючи

сутність

поняття

„ідеал‖,

шляхи

його

формування, потрібно неодмінно прийти до висновку, що
значення

ідеалів

полягає

у

регулюванні

життєдіяльності

особистості. Завдання вихователів полягає у спрямуванні сім’ї на
формування ідеалу, який базується на моральних цінностях
суспільства.
Окрема людина, соціальна група, суспільство у цілому,
перш ніж щось створити, виробляють у свідомості модель
майбутнього об’єкта і певну мету, досягнення якої відбувається
внаслідок діяльності. З одного боку, ідеал розглядають як
відображення найсуттєвіших сторін суспільної практики певних
соціальних груп, класів, їх тенденцій, закономірностей та
можливостей розвитку. З іншого боку – як головну категорію, що
оцінює, визначає усвідомлені стимули, домінуючий мотив. Ідеали
– це еталони, зразки предметів, явищ, вчинків людей, суспільних
відносин. Люди створюють їх силою власного розуму, щоб потім
реалізувати на практиці, зробити власне життя кращим. В ідеалах
відображуються

перспективні

лінії

і

тенденції

саморуху

особистості, завтрашній день її життєдіяльності. Значення їх
полягає

в

тому,

що

вони

регулюють,

організовують,

індивідуалізують усю різноманітну сукупність дій і вчинків
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людини відповідно до вимог бажаного майбутнього. Значення
ідеалів, як плану самовиховання, виявляється у тому, що
особистість щоденно, десятки разів зіставляє з ним образ свого
реального „Я‖. Ідеал – це компас, що регулює життєдіяльність
особистості в її реальних взаєминах.
У дошкільному віці дитина самостійно не в змозі визначити
для себе і використати ідеал для формування позитивних рис
характеру, тому це завдання повинен вирішувати не лише
вихователь, але й батьки. Пізнати суть ідеалу, виявити його
плюси й мінуси, спрямувати особистість на формування ідеалу,
який базується на моральних цінностях суспільства, забезпечити
створення нових ефективних умов з метою впливу на особистість
- таке першочергове завдання сім’ї, в якому звичайно допоможе
їм вихователь.
Розглядаючи сутність поняття „спілкування‖, його функції,
потрібно

підкреслити

їх

роль

у

процесі

роботи

з

неблагополучними сім'ями. На основі перерахованих функцій
спілкування було виділено основні вимоги до мови дошкільника
та вимоги до умінь встановлювати контакти з іншими людьми, а
також визначені рівні товариськості.
Вихователі повинні чітко знати вимоги до мовлення
дошкільника. Воно повинно бути: 1) зрозумілим, правильно чітко
і доступно висловлювати основні думки; 2) виразним, тобто
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відповідати емоційному стану дитини, відображати його; 3)
поважним – виражати симпатію, визнання позитивних якостей
адресата; 4) культурним – спокійним, без вигуків, образливих і
жаргонних слів; 5) грамотним – правильно сконструйованою, без
помилок .
Дошкільник

повинен

уміти

виявляти:

1)

свою

індивідуальність і в той же час мати розвинене відчуття іншого,
бути з однолітками разом, а не поруч або над ними; 2) відкритість
людям, довіряти їм, бути доброзичливим не лише до знайомих,
але й до незнайомих; 3) готовність до особистісного спілкування
з дорослими та однолітками; 4) ініціативу у спілкуванні з
оточуючими, уміти виражати свою зацікавленість у контакті; 5)
чутливість, позитивно відгукуватися на чиюсь ініціативу.
Відомо, що самооцінка є необхідним і важливим елементом
самосвідомості,

тому

доцільно

розглянути

особливості

формування самооцінки у дошкільників та керівництво цим
процесом. Аналізуючи складові, сутність і зміст процесу
формування самооцінки дошкільника,

вихователі повинні

прийти до висновку, що за правильних умов виховання у дитини
формується узагальнене емоційно-ціннісне ставлення до себе, яке
можна назвати самозакоханістю. Це створює сприятливі умови
для розвитку дитини як особистості, її творчого потенціалу,
умінь, здібностей, навичок. Тому завдання педагогів полягає у
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проведенні роботи з батьками з метою доведення ефективності
формування адекватної самооцінки у їхньої дитини, яка
схиляється у бік завищеної самооцінки.
Сім’я – перша школа людських взаємин, де діти з перших
днів життя засвоюють систему моральних цінностей і тому від
змісту, форми і методів виховання у сім’ї залежить рівень
подальшого життя. Розкриваючи значення сім’ї у процесі
засвоєння соціального досвіду, потрібно розглянути основні
вимоги до сімейного виховання: це позитивне ставлення до
дитини, розвиток її самостійності, зацікавленість її інтересами,
захопленнями тощо.
Тут

проаналізовано

теоретичні

питання

з

проблеми

неблагополучних сімей, які допоможуть вирішити такі завдання:
усвідомити

суспільну

значущість

проблеми;

сформувати

спрямованість вихователів на проведення роботи з такими
сім'ями, на самовдосконалення та засвоєння різних форм і
методів роботи, їх практичну реалізацію.
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2.1.Робота з батьками
Батьківські збори на тему:
«Умови успішного виховання в сім'ї, поради
батькам»
Мета: допомогти батькам у виборі правильних методів
виховання дітей у сім'ї та дати поради щодо безпеки дітей.
Частина перша
Умови успішного виховання
Добрі сімейні взаємини не виключають розбіжностей
думок, суперечок. Але в дружній см'ї їх розв'язують без
роздратувань, приниження людської гідності, за будь-яких
обставин тут не буде крику, взаємних образ, люди поважатимуть
думку один одного, цінуватимуть авторитет батька і матері.
Здоровий сімейний мікроклімат
Сім'я – це невичерпне джерельце народної підготовки,
практична школа духовності дитини. Якщо в сім'ї здоровий
мікроклімат, то діти виховуються особистим прикладом батьків у
дусі патріотизму і високої духовності, вони люблять та
поважають Батьківщину, вони культурні та чемні, шанують
батька та матір.
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Довір'я у вихованні
Це означає – надання самостійності. Якщо дитина бачить,
що дорослі вірять в його сили, чесність і доброту, порядність,
вірять в те що він зможе перебороти труднощі в навчанні,
виправити поведінку, то це довіра вселяє в нього впевненість в
своїх силах, окриляє, породжує бажання стати кращим. Дитина
буде намагатись і обов'язково виправдає вашу довіру, і буде
прагнути потішити вас новими досягненнями.
Ставлення до найстарших членів родини
Нерідко в сім'ях з легкої руки деяких молодих батьків
вкорінюєтьтся зниважливе ставлення до думок, порад дідусів і
бабусь.а вони ж пройшли великий життєвий шлях, багато чого
доброго зробили для вас. Чи хотіли б ви щоб ваші онуки
ставились до вас таким же чином як ваші діти до них?
Єдність вимог усіх дорослих до у ставленні до дітей
Головне правило – ні за яких обставин не допускати в сім'ї
різних дій щодо дитини, неузгоджених методів та впливів. Один
сварить, інший жаліє. В результаті не маємо ніякого результату
окрім величезної образи на «кривдника». З нашої вини маленька
дитина часто вирішує такі проблеми, які їй не під силу більш того
таким чином ми травмуємо свідомість дитини.
Грамматика дисциплін:
1) Перше й безумовне правило – ніякого насилля! Тілесні
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покарання неприпустимі!
2) Подавайте добрі приклади!
3) Проявляйте наполегливість!
4) Проявляйте сталість!
5) Чітко визначайте межі дозволеного!
6) Вводьте в «уроки дисципліни» гру!
7) Убезпечте оселю!
8) Осуджуйте не дитину, а її вчинки!
9) Не читайте довгих нотацій!
Як ставитися до скарг дітей:
1) Дитина потребує уваги дорослих.
2) Скарга – є сигналом того, що дитина відчуває
дискомфорт

часом

фізичний,

а

здебільшого

духовний,

конфліктний, з чого малеча не може сама виборсатись.
3) У скарзі відбмвається негативне переживання дитини (
тривога, обурення) і прагнення поділитись ним з дорослими.
4) Скарга дитини дорослому своєрідний прояв її прогнення
спілкуватись з ним, гостре бажання розповісти про свої труднощі
й незгоди у сфері взаємин із іншими людьми.
5) Скаржачись дитина шукає співчуття і співпереживання,
то обминати увагою її звертання до вас аж ніяк не можна. Часом
можна просто пригорнути малечу, щоб припинити її плач, діти
насправді сумують за вашою ласкою. А ще можна організувати
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взаємодію з однолітками. Усе це допоможе дитині оволодіти
нормами взаємин з іншими людьми.
Загальні поради щодо Вашої поведінки:
1) Не кричіть на дитину.
2) Дайте дитині час перебудуватися.
3) Ваші накази дитині щодо того, як їй чинити, мають бути
короткими, змістовними.
4) Перш ніж звертатись до сина чи доньки, переконайтесь,
що вас чують.
5) Ставтесь до проблеми серйозно.
6) Дотримуйтесь режиму.
7) Уникайте усього, що відвертає увагу.
8) Не напружуйтесь, виховання має бути спокійним і
природним, усьому свій час.
Частина друга
Поради батькам у складних життєвих ситуаціях
Якщо Ви опинилися у складному фінансовому становищі,
вам погрожують, то переховуючись, не беріть дитину з собою,
залиште її у дитячому будинку під іншим прізвищем.
Залишаючи дитину на вулиці, домовтесь із кимось із
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сусідів, щоб приглянули за нею.
Вибираючи місце для ігор дитини, використовуйте місця,
віддалені від шоссе, або спеціально обладнані майданчики.
Переходячи дорогу, обов'язково користуйтесь переходами
та дотримуйтесь правил безпеки дорожнього руху.
Не перевозьте дитину на санках через дорогу, тримайте її за
руку.
Не дозволяйте дитині ховатись за машиною, що стоїть, чи
доставати з під неї іграшки, нехай вона звернеться за допомогою
до вас.
Навчіть дітей правил безпеки у ліфті, поясніть, що може
статись коли іх не виконувати.
Якщо Ваша дитина ще не достатньо самостійна, щоб
користуватись ліфтом, супроводжуйте її або попросіть ходити
сходами.
У жодному разі не дозволяйте дитині їздити в ліфті зі
сторонніми людьми.
При перших же розповідях дитини про незнайомих людей,
які пропонували їй щось, поговоріть із іншими батьками і
установіть спільний догляд за дітьми, коли вони гуляють.
Не залишайте на видних місцях таблетки та інші ліки.
Якщо у домі зберігається вогнепальна зброя, ховайте не
тільки її, а й патрони.
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Якщо Ваша дитина несподівано зникла з двору обшукайте
горища та підвали.
Залишайте дитині телефону карточку, мобільний телефон,
щоб вона могла зв'язатися з Вами у будь-який момент.
Батьківські збори на тему: «Особистий приклад у
сімейному вихованні.»
Першим університетом життя для дитини є та сім'я, в якій
народилася дитина. Завдання обох батьків полягає в тому, щоб
створити в сім'ї атмосферу любові.
Знаєте,

в

якій

сім'ї

діти

ростуть

щасливими?

Це

відбувається тоді, коли діти бачать, як батьки цілуються. Коли
діти відчувають, що тато любить маму, а мама тата, вони не
будуть ховати свою невпевненість і помилки від страху говорити
про це з батьками. Вони знають, що з батьками можна
поговорити, що вони розуміють їх і що всі справи обговорюються
з любов'ю і повагою. Завдяки сердечній прихильності батьків
діти ростуть і формуються в духовному відношенні. Діти дуже
відчувають оточення.
Ми не можемо чекати, щоб губка ввібрала в себе воду, якщо
ми покладемо її в оцет. Вона може ввібрати тільки те, що оточує
її. Якщо помістити губку у воду, вона вбере воду. Також і діти
"вбирають" те, що знаходиться в їх оточенні. Вони сприймають
настрій і спостерігають за тим, що робиться навколо них,
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вбираючи все це, як губка.
Діти відчувають ваш настрій і відчувають, чи існує якась
нервова напруга, або ж спокійна, мирна атмосфера. У цьому
відношенні їх можна порівняти з барометрами. Отож, зробимо
висновок: Всі ми бажаємо, щоб наші діти були щасливими. Це
прекрасне бажання. Цього ми можемо досягти, якщо в своїй сім'ї
ми створимо атмосферу любові, віри, духовного настрою і
комфорту = гармонія в стосунках.
Що ж повинні зробити для цього ми - дорослі? На нас
покладається

велика

відповідальність.

Ми

повинні

бути

авторитетом для наших дітей.
Словник дає таке визначення цьому слову:
Авторитет - 1) загальновизнане значення, вплив; 2) особа,
яка користується впливом, визнанням.
Для того, щоб бути такою особою для своєї дитини, ми
повинні володіти знаннями з галузі психології, педагогіки, етики
людських стосунків. Ми не повинні дивитися на свою дитину як
на особисту власність, ми повинні бачити в ній індивідуальність,
особистість з неповторними, тільки їй належними якостями
характеру і темпераменту.
Запитайте себе: виконання яких норм чекаєте Ви від вашої
дитини? Чи відповідаєте Ви цим нормам? За що виступає Ваша
сім'я? Який приклад Ви даєте вашій дитині? Чи виражаєте Ви
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часто незадоволення, лаєтесь, критикуєте інших і зупиняєтесь на
негативних думках? Чи хочете Ви, щоб Ваші діти були такими?
Чи Ви маєте у вашій сім'ї високі норми, живете самі відповідно
цим нормам і чекаєте цього від ваших дітей? Чи розуміють вони,
що людям, які належать до цієї сім'ї, необхідно відповідати
Вашим вимогам, що окремі вчинки і погляди небажані?
Діти бажають бути впевненими у своїй належності до сім'ї;
давайте їм можливість відчувати ваше визнання і одобрення,
коли вони відповідають сімейним нормам. Люди схильні чинити
те, чого від них чекають. Якщо Ви вважаєте дитину поганою, то
вона підтвердить, що Ви праві.
Даєте Ви шанс дитині ще раз бути доброю, і цим Ви
допомагаєте дитині бути доброю.
Ви можете запитати: а для чого дитині в цьому жорстокому
світі залишатися доброю? Може треба вчити ЇЇ бути хитрою,
практичною, щоб вижити? Я відповідаю на це запитання. Ф.М.
Достоєвський сказав таке: "Краса врятує світ". Я вважаю, що світ
врятує Доброта. Якщо люди в своїх діях і вчинках будуть
керуватися тільки розрахунком на накопичення матеріальних
благ і взагалі забудуть про свою душу, якій необхідна Доброта,
Милосердя, Любов - ці загальнолюдські цінності, ми" просто
задихнемося від злоби, агресії і власної жорстокості! Тому,
незважаючи на складності в нашому житті, економічні негаразди,
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виховуйте наскільки можете своїх дітей в атмосфері любові,
милосердя, доброти і Ви будете для них найкращим авторитетом,
неперевершеним зразком людяності. І не бійтеся, що Ваша
дитина піде в життя неозброєною, з неправильними орієнтирами.
Якщо ми відмовимося від любові, доброти, милосердя, ми просто
перекреслимо свою людську природу. Культ речей, накопичення
- це тимчасове явище, як нездоровий апендикс, воно зійде з арени
життя і колись восторжествує нове, здорове суспільство. Тому ми
не маємо просто права заради майбутніх поколінь стояти
осторонь і не направляти наших дітей на правильний шлях,
виправдовувати себе тим, що скрізь брудно, хаос в економіці,
відсутність ідеалів в душах. Тому так важливо у вихованні дітей
показувати приклад дітям.
Приклад, - каже словник, - це дія, яка служить зразком для
наслідування, а також взагалі видатний зразок чого-небудь.
Про людей судять швидше по справах, ніж по словах. Так і
діти звертають увагу не так на слова, як на дії, і вони відразу
помічають їх лицемірство.
Приклад позитивний:
В поемі "Я бачу сонце" Думбадзе згадує: "Справжнім
інтелігентом я вважаю свого безграмотного дідуся, який завжди
вставав, коли в кімнату заходила жінка і біг назустріч дитині, що
плакала". Це інтелігент душі. Він не говорив слів, його мораль
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яскраво відображається в його вчинках.
Недаремно така поведінка врізалась в пам'ять дитини і
супроводжувала поета Думбадзе все його життя, була взірцем
людяності, вихованості й інтелігентності в широкому значенні
цього слова. Тому батьки не повинні мати два списки правил:
один, за яким проповідувати, а інший - за яким діяти, один - для
своїх дітей, а інший - для самих себе. Яка користь веліти дітям не
обманювати, якщо ти сам обманюєш? Якщо ти порушуєш дані
дітям обіцянки, то як ти можеш ждати, щоб вони виконували свої
обіцянки? Треба привчати дитину з раннього шкільного віку, а то
й раніше, що якщо ти дав людині слово і не виконав його - це є
маленька зрада по відношенню до цієї людини.
Якщо батьки не поважають один одного, то як вони можуть
сподіватися, щоб їх дитина навчалася поваги? Якщо дитина ні від
батька, ні від матері не бачить покірності, упокорення, лагідності,
- то як вона буде підкорятися батькам? Дитина може подумати,
що все, що роблять батьки, правильно, навіть якщо їх вчинки
проявляють недосконалість і є неправильними.
Отже, батьки! Якщо ви не хочете мати в сім'ї маленьких
фарисеїв-лицемірів, то не будьте самі великими лицемірами!
Але як же навчити дітей бути хорошими, вихованими, не
допускаючи довгих нудних настанов, сварок? Для цього згадайте,
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що ви є педагогами, тобто першими вчителями дітей. І в своїй
науці, як жити, ви повинні застосовувати педагогічний такт. Такт
- це відчуття міри, яке створює вміння поводити себе
пристойним, належним чином. Поняття такту невід'ємне від
поняття любові до дитини, воно витікає з поняття любові.
Спочатку

діти

знайомляться

з

любов'ю

тим,

що

вони

спостерігають її, і вони вчаться давати любов, отримуючи її.
Любов неможливо купити. Батьки можуть засипати своїх дітей
подарунками. Але любов є, в першу чергу, духовною справою,
справою серця, а не гаманця. Самі подарунки ніколи не зможуть
замінити справжню любов. Хто намагається купити любов, той
знижує її цінність. Більше, ніж матеріальні подарунки, давай
щось від себе: свій час, свою силу (духовну) і твою Любов. Все
це ти отримаєш у тій же мірі. Діти вчаться давати те, що
отримують, їм необхідно допомогти пізнати радість, яку
приносить з собою готовність служити, давати і ділитися.
Допоможіть дітям побачити, що давати - це приносить щастя Тобі, іншим дітям і дорослим людям. Часто дорослі не хочуть
приймати подарунки від дітей, помилково думаючи, що залишати
дітям подарунки, які вони хотіли б віддати, є ознакою любові.
Ось як один чоловік розповідає:
- Я завжди відмовлявся, коли дитина пропонувала мені свої
цукерки. Я вважав, що з моєї сторони було б люб'язно не
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приймати того, що мій син так дуже любив. Але коли я
відмовлявся і давав йому можливість залишати все собі, я не
бачив очікуваної радості у дитини. Тоді я зрозумів, що я відхиляв
його щедрість, відхиляв його подарунки, відхиляв його самого.
Після цього я завжди приймав такі подарунки, щоб дати йому
зрозуміти, яка це радість - готовність віддавати.
Як бачите, чоловік переглянув свою поведінку, він зрозумів
душу свого сина і проявив педагогічний такт.
Якщо

правильне

повчання

супроводжується

вдалим

прикладом, то діти можуть навчитися любити і бути щедрими.
Вони можуть також учитися вибачатися, коли це доречно. Один
батько розповідав: "Коли я по відношенню до дітей роблю
помилку, я їм признаюсь. Я пояснюю їм коротко, чому я зробив
цю помилку і що я був не правий. Це полегшує їм признаватися в
своїх помилках, знаючи, що я сам недосконалий і зрозумію їх".
Наступний випадок ілюструє цю точку зору .
Одного разу гість прийшов відвідати одну сім'ю, і батько
сімейства почав знайомити його з членами сім'ї.
Відвідувач, тобто гість, розповідає:
Мені представили всіх присутніх осіб. Потім в кімнату
прибіг маленький, усміхнений хлопчик. Батько сказав: "А це ось,
з варенням на сорочці, наш молодший синочок". Посмішка
хлопчика зникла і його обличчя виражало образу. Побачивши, що
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хлопчик знітився майже до сліз, батько ніжно пригорнув його до
себе і сказав: "Я не повинен був би говорити це. Я шкодую про
це". Схлипуючи, хлопчик вийшов з кімнати, але незабаром знову
повернувся, з іще більш широкою посмішкою і у свіжій чистій
сорочці. Такий педагогічний такт батька, без сумніву, укріплює
прихильність дитини. При нагоді батько або мати можуть,
звичайно,

пізніше

пояснити

дитині,

що

необхідний

урівноважений погляд на великі і невеликі проблеми в житті.
Вони можуть допомогти своїм дітям не приймати дуже серйозно
не дуже важливі справи, уміти посміятися над собою і ніколи не
ждати досконалості від інших, оскільки вони теж не хочуть, щоб
інші ждали цього від них. Діти потребують поставлених для них
меж, границь поведінки. Без меж вони відчувають себе
дискомфортно. Маючи межі в поведінці і притримуючись їх, діти
відчувають себе частиною групи. Надмірна поблажливість
дорослих заставляє дитину належати самій собі. Дітям необхідно
зрозуміти, що всякій людині на землі поставлені межі, і що це в
результаті приносить користь і щастя. Свободою можна
користуватися

тільки

тоді,

коли

інші

визнають

ділянки

поширення (Вашої) нашої особистої свободи, а ми їх. Хто
виходить за межі, той чинить з іншими протизаконно і
користолюбиво, втручаючись в його права.
Діти люблять знати, на що вони можуть розраховувати, і
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коли батьки справедливо, але рішуче наказують їх за погані
вчинки, у дітей виникає почуття постійності і захисту.
З боку батьків вимагається рішучість залишатися твердими,
коли дитина просто не хоче слухатися батьківського наказу.
Деякі батьки в таких випадках вступають в переговори з дитиною
і вдаються до підкупу, щоб дитина зробила те, чого вони
вимагали. Це неправильно. Тільки якщо Ви наполягаєте на своїх
правилах і наказах, Ви можете ждати, що ваші діти "нав'язали їх"
на своє серце.
Коли

батьки

тільки

ІНОДІ,

залежно

від

настрою,

наполягають на правилах, то діти заохочуються ризикнути
зробити порушення і побачити, як далеко можна зайти і що
можна дозволити собі без шкоди. Коли покарання запізнюються,
діти, як і дорослі в таких випадках, стають зарозумілими
порушниками.
Терпіння

і

витримка

батьків

часто

підлягають

випробуванню. Діти схильні бути імпульсивними. Вони можуть
говорити, що у них на умі, перебиваючи, можливо, розмову
дорослих. Батьки могли б різко вилаяти дитину. Але іноді буває
мудріше уважно прислухатися, даючи приклад емоційного
самоконтролю і витримки, а потім, після короткої відповіді,
тактовно нагадати дитині про необхідність бути ввічливим і
уважним до старших. Тут якраз доречна порада: "Будь швидким
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на слухання, повільним - тихим на слова, повільним - тихим на
гнів".
Таким чином, у формуванні дитини важливу роль відіграє
авторитет батьків - як загальновизнане значення, вплив,
особистий приклад - як зразок для наслідування і педагогічний
такт як відчуття міри, вміння поводити себе належним чином.
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Батьківські збори на тему: “ДИТИНСТВО
ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЛЮБОВІ»
Виховання в сім'ї: запобігання жорстокості та насиллю
Мета: аналізувати випадки тих аспектів виховання, що
викликають найбільше проблем у батьків; ознайомлювати
присутніх із правами дитини; доводити до відома батьків, що
дитина — це особистість, яка потребує уважного ставлення,
поваги та любові; формувати моральні цінності батьків і дітей.
Обладнання: мультимедійний супровід, анкета для дітей,
тест для батьків, виставка педагогічної літератури, пам'ятка для
батьків, текст і малюнок дитини для проведення ділової гри,
плакати з крилатими словами.
Етап 1
1. Вихователь заздалегідь вивчає літературу стосовно
певних проблем, готує пам'ятки для батьків.
2. Вихователь, для оцінки емоційного самопочуття дитини
в сім’ї, під час виховної години проводить опитування дітей,
наприклад:
● Якими ласкавими іменами тебе кличуть вдома?
● Тобі читають вдома книжки? Хто? Як часто це буває?
● Якщо ти розбив найкращу мамину вазу, що вона скаже?
● Якщо ти зіпсував улюблену таткову річ, що він скаже?
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● Тестування для визначення ставлення батьків до насилля
щодо дітей.
Тест
Чи погоджуєтесь ви з такими твердженнями:
1. Іноді дитину можна ляснути — біль незначний, а користь
безсумнівна.
2. Мене в дитинстві також били, але мені це не зашкодило.
3. Дитину можна вдарити, коли немає сили витримати її
нахабство.
4. Для того щоб спрямувати дитину на шлях істинний,
потрібно застосовувати фізичне покарання.
5. Можу втриматись, якщо дуже збуджений і сердитий, щоб
не вдарити дитину.
6. Бити дитину не припустимо, проте висловити все, що про
неї думаєш, можна.
7. У будь-якій ситуації я не принижую гідність дитини.
8. Я можу щиро попросити вибачення в дитини, якщо
неправий(а).
9. У своєму житті я ніколи не вдарив(ла) дитини.
Варіанти відповідей:
а) цілком згоден(на);
б) важко сказати;
71

в) зовсім не згоден(на).
(Ця робота проводиться для того, щоб дізнатися, чи часто
порушуються права дітей, які навчаються в класі.)
Етап 2. Проведення батьківських зборів
Вихователь. Дитина — це людина! Вона не потребує, щоб
на неї кричали чи застосовували покарання, а навпаки — прагне
підтримки і мудрої поради з боку батьків, турботливого
ставлення. Проте часто буває, що ми не завжди виявляємо любов
до тих, хто є для нас найдорожчими у світі.
Адже дитина не може захистити себе від психологічного
тиску з боку дорослих і фізичного насилля. Тож нас, дорослих,
діти беруть за приклад. Дитина, яка виховується в жорстоких
умовах, не поважатиме прав іншої людини. І, навпаки, гарна
поведінка наших дітей народжується лише добром. Ненасилля
сприяє гармонійному зростанню і всебічному розвитку дитини,
аніж жорстоке, брутальне поводження.
Часто агресивні, непродумані дії можуть бути викликані не
провиною,

а

перевтомою,

невдачами,

роздратуванням,

неприємностями тощо. Гнів, спрямований на дитину, не матиме
користі, а лише принизить та роздратує дитину. Досягаючи
показної, короткочасної слухняності, батьки своєю жорстокістю
виховують фальш, гальмують нормальний розвиток дитини.
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Жорстоке поводження з дитиною нерідко викликає в них
не каяття, а зовсім інші реакції:
● страх;
● протест;
● обурення;
● образу, прагнення помсти;
● прагнення викрутитись, обманути;
● втрата здорового глузду;
● дитина не розрізняє поняття добра і зла;
● не розмежовує поняття «можна» й «не можна»;
● занижена самооцінка;
● агресивна поведінка;
● ненависть до себе та інших (якщо дитину часто б'ють).
Жорстоке поводження з дітьми зазвичай викликає затримку
їхнього психічного і соціального розвитку. Надзвичайно важливо
не допустити, щоб побої та покарання перетворилися на жахіття
для дитини та її батьків, коли дитина перестає розуміти за що її
карають, рівень її емоцій знижується, перестає розрізняти хороші
та погані вчинки. А ще важливо пам'ятати, що з будь-якої
ситуації завжди можна знайти вихід.

73

Діти не завжди поводяться як лагідні янголята, і виховувати
їх — не така вже й легка справа. Проте слід шукати вихід із
ситуації, не принижуючи гідності та не ображаючи їх, а тим
більше не вдаючись до тілесних покарань.
Шановні батьки, пам'ятайте! Усі люди на землі мають рівні
права і свободи!
Права дитини закріплені в положеннях Конвенції про права
дитини, що проголошена Генеральною Асамблеєю ООН у 1989
році.
Кожна дитина має право:
● на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового,
духовного, морального та соціального розвитку;
● на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;
● на захист від поганого поводження, нестачі турботи з
боку батьків;
● на захист від жорстоких дій, які принижують її;
● на захист від сексуальних домагань;
● на проживання з батьками та на підтримку контакту з
ними в разі їх розлучення;
● на вільне висловлювання поглядів щодо будь-яких
питань;
● на свободу думки, совісті, віросповідання;
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● на особисте життя, на недоторканість житла, таємницю
кореспонденції.
Права дитини порушуються, коли:
● не створено умов для її безпеки для життя та здоров'я;
● її потреби ігноруються;
● стосовно дитини трапляються факти насилля або
приниження;
● порушується недоторканість дитини;
● її ізолюють;
● її залякують;
● вона не має права голосу під час прийняття важливих для
неї рішень;
● вона не може вільно висловлювати свої думки і почуття;
● її використовують і нею маніпулюють;
● її особисті речі не є недоторканими.
Шановні батьки, пам'ятайте! Дитина поважатиме права
інших людей, якщо і на її права зважатимуть. Не бійтеся
допомогти і захистити свою дитину!
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Інформаційні хвилинки для батьків
Родинне виховання дітей дошкільного віку
СІМ'Я - ЦЕ ТЕ ПЕРВИННЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ДЕ
ЛЮДИНА ПОВИННА ВЧИТИСЯ ТВОРИТИ ДОБРО.

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ
«Діти – живі квіти землі» – так поетично виразив
глибоку думку А.М. Горький. А вирощують ці квіти
насамперед у родині: батьки самою природою призначені
і суспільством уповноважені бути першими вихователями
своїх дітей. Саме вони разом з іншими допомагають дітям
набратися

сил

і

розуму,

освоїти

основи

людської культури, підготуватися до самостійного життя
і праці. У родині закладається фундамент особистості
зростаючої людини, і в ній же відбувається його розвиток
і становлення як громадянина. Виховання дітей –
найважливіша область нашого життя. Наші діти – це
майбутні громадяни нашої країни і громадяни світу. Вони
будуть діяти історію. Наші діти – це майбутні батьки і
матері, вони теж будуть вихователями своїх дітей. Наші
діти повинні вирости прекрасними громадянами, гарними
батьками і матерями. Але і це – не усі: наші діти – це
наша старість. Правильне виховання – це наша щаслива
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старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це –
наші сльози, це – наша провина перед іншими людьми,
перед суспільством.
ДИТИНА – ДЗЕРКАЛО РОДИНИ; ЯК У КРАПЛІ
ВОДИ ВІДБИВАЄТЬСЯ СОНЦЕ, ТАК У ДІТЯХ
ВІДБИВАЄТЬСЯ МОРАЛЬНА ЧИСТОТА МАТЕРІ І

Василь

БАТЬКА.

СУХОМЛИНСЬКИЙ
Як усякий організований процес, сімейне виховання
передбачає

певну

цілеспрямованість,

наявність

конкретних завдань. Оскільки в нашому суспільстві
інтереси

держави

й

батьків

відносно

виховання

підростаючого покоління найчастіше збігаються, ціль і
задачі суспільного й сімейного виховання в основному
також є ідентичними. Отже, головну мету виховання
дітей у родині становить всебічний розвиток особистості,
що сполучає в собі духовне багатство, моральну чистоту
й фізичну досконалість. Досягнення цієї мети включає
здійснення

таких

завдань,

як

фізичне,

розумове,

моральне, трудове, естетичне виховання. . У сімейному
вихованні важливе місце займає турбота про здоров'я
дитини, її фізична підготовка, загартовування, розвиток
сили, спритності, швидкості, витривалості. Здорова,
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фізично розвита людина здатна більш успішно займатися
розумовою й фізичною працею, у неї звичайно гарний,
бадьорий настрій, і вона, як правило, доброзичлива до
навколишніх, готова прийти на поміч, гостріше сприймає
красу й сама прагне все робити красиво. В інтересах
фізичного виховання батьки повинні привчати дітей з
раннього

дитинства

регулярно

робити

ранкову

фіззарядку, утягувати їх у різні рухливі ігри, спортивні
заняття, разом займатися доступним туризмом. Важливо
за порадою лікаря привчати дитини до загартування,
учити саму піклуватися про своє здоров'я, не допускаючи
дурних звичок. І у всьому цьому головне - приклад
батьків. Якщо батько курить, але забороняє курити
синові, навряд чи тут вийде
щось

гарне.

Парубійко,

поки малий, буде курити
тайкома, а потім - і не
боячись. Виховання дітей у
родині
компонентом

необхідним
включає

розумовий розвиток. Перші звертання матері до ще
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безсловесної дитини вже закладають початки розумового
виховання. Подальше навчання мові, розповідання казок,
читання книжок, стимулювання й заохочення дитячої
допитливості,

відповіді

на

питання

дитини,

що

відповідають роз'яснення - все це відповідає інтересам
розвитку

мислення,

пам'яті,

уваги,

уяви,

служить

важливому завданню підготовки до навчання в школі.
Коли ж дитина стає школярем, борг батьків - створити
належні умови для його продуктивних занять, тактовно
допомагати у випадку утруднень. І тут особливого
значення набувають неухильний розвиток допитливості,
самостійності мислення, орієнтування на безперервну
освіту, приучення до читання художньої літератури,
періодичної преси. Позитивну роль щодо цього грає
заохочення занять дітей у предметних й інших кружках у
школі

або
позашкільних

установах

-

урахуванням

з
їх

інтересів,
схильностей і стану
здоров'я.

Батьки

повинні

багато

уваги

приділяти

моральному вихованню дітей, оскільки в повсякденному
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житті постійно й неминуче виникають різноманітні
проблеми, пов'язані з поводженням, взаєминами між
людьми. Саме в родині діти головним чином осягають
абетку моральності, засвоюють, що таке добре й що таке
погано, учаться проявляти доброзичливість до людей,
надавати посильну допомогу. У міру дорослішання
дитини моральні вимоги до неї значно зростають і
заглиблюються. Моральне виховання в родині – це
формування любові до рідного краю, своїй Батьківщині,
гуманності,

почуття

товариства,

чесності,

справедливості,відповідальності. І тут відіграють більшу
роль не тільки й не стільки спеціальні бесіди й
роз'яснення, скільки організація всього життя дитини
відповідно

до

повсякденна

принципів
практика

загальнолюдської
належного

моралі,

поводження

Надзвичайно відповідальне місце в системі сімейного
виховання належить трудовому вихованню дітей. З
раннього віку дітлахи, як правило, у міру своїх сил і
можливостей прагнуть брати участь у домашніх справах,
допомагати дорослим, у своїх іграх імітують різні види
праці. Важливе завдання батьків - не відбивати в дітей
цікавості до трудових занять, заохочувати їх щодо цього,
робити

всіляке

сприяння.
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Доступні

форми

самообслуговування,

участь

в

домашній

роботі,

озброєння дитини різноманітними трудовими вміннями й
навичками, роз'яснення їй ролі праці в житті людини й
суспільства, ознайомлення із професіями, заохочення
участі в суспільно корисній праці - все це досить істотно
для

підготовки

гарного

трудівника,

здатного

в

майбутньому забезпечити себе й свою родину всім
необхідним і принести користь суспільству. Серед
конкретних напрямків всебічного розвитку особистості
дитини в умовах родини немаловажну роль грає
естетичне виховання. Тісно пов'язане з іншими сторонами
виховання,

воно

сприяє

прилученню

дітей

до

прекрасного, учить сприймати й цінувати красу в житті,
природі, мистецтві, привчає їх творити за законами краси.
У цих цілях батьки повинні використати заняття
малюванням,

ліпленням,

спільне

прослуховування

музики, пісень, навчання дитини грі на музичних
інструментах, відвідування театрів, музеїв, виставок,
екскурсії по рідних місцях і багато чого іншого. Завдання
родини

-

виховувати

не

тільки

споживачів,

споглядальників прекрасного, але й активних учасників
його творення у всіх можливих областях і сферах. У
батьків як вихователів нічого не вийде, якщо вони не
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будуть знати особливостей своєї дитини. Адже кожна
людина, скільки б їй не було років, - це конкретна
своєрідна особистість. Тому батькові й матері не можна
задовольнятися

повсякденним

поданням

про

свою

дитину. З метою виховання потрібно постійне й глибоке
вивчення дитини, спеціальне виявлення її інтересів,
запитів, захоплень, схильностей і здатностей, достоїнств і
недоліків, позитивних якостей і негативних рис. Тільки
тоді батько й мати одержать можливість цілеспрямовано
й обґрунтовано, отже, і плідно впливати на формування
особистості зростаючої людини, акцентувати увагу на її
позитивних сторонах і розвиваючи їх, а з іншої сторони,
наполегливо переборюючи негативні риси. У вивченні
дитини батькам допоможуть невимушені бесіди по
питаннях, що цікавлять, спостереження за її поводженням
як удома, так і на вулиці, у громадських місцях, у школі в спілкуванні з товаришами, під час праці, відпочинку.
Що читає дитина, як проводить вільний час, з ким
дружить, у які ігри грає - відповіді на ці й подібні питання
батьки повинні знати. Але оцінка сторонніх людей може
бути й необ'єктивною, невірною. Довіра - от головна лінія
поводження батька й матері. Дуже важливо, щоб і дитина
їм теж довіряла. Сім’я – це основний виховний осередок.
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В ЗДО дитина навчається, як жити в суспільстві. Але саме
родина вводить дитину в світ соціальних відносин,
формує ставлення до оточуючих, певні моральні цінності.
Для повноцінного життя дуже важливо, щоб духовні
потреби між членами родини були близькими. Втрата
духовності рівнозначна втраті людяності.
ВИХОВУЮЧИ

СВОЮ

ДИТИНУ,

ТИ

Василь

ВИХОВУЄШ СЕБЕ.

СУХОМЛИНСЬКИЙ
Виховувати дитину – велике мистецтво, так як сам
процес виховання – це безперервна робота серця, розуму і
волі батьків. Саме батьки є головною ланкою у
особистісному розвитку своєї дитини, бо вони найчастіше
спілкуються з ними. Батькам щоденно доводиться шукати
шляхи підходу до дітей, думати над вирішенням багатьох
конкретних ситуацій. У повсякденному спілкуванні з
батьками дитина вчиться пізнавати світ, брати приклад із
них,

набуває

життєвого

досвіду,

засвоює

правила

поведінки. В сім’ї дитина набуває першого досвіду,
розвиває перші почуття громадянськості. Якщо батькам
притаманний широкий кругозір, практичне ставлення до
всього, що відбувається в нашій країні, то і дитина,
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поділяючи з ними настрій, приєднуючись до їхніх справ і
турбот, засвоює відповідні моральні норми та правила.
Сім’я – школа почуттів дитини. Спостерігаючи за
взаємовідносинами дорослих, дитина набуває моральноемоційного досвіду. У спокійній обстановці й вона
спокійна. Дитина за своєю природою активна, допитлива,
вона легко засвоює все, що бачить і чує, їй передається
настрій дорослих. Тому важливо, які емоційні враження
вона одержує: позитивні чи негативні; які прояви
дорослих вона спостерігає: щирість, турботу, ніжність,
привітні обличчя, спокійний тон, гумор чи поспішність,
буркотливість, дріб’язковість і похмурі обличчя. Все це –
перша цеглинка в майбутній будівлі особистості.
ГОЛОВНИЙ ЗМІСТ І МЕТА СІМЕЙНОГО
ЖИТТЯ – ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ.

Василь

СУХОМЛИНСЬКИЙ
Сім’я – це колектив, члени якого взаємозв’язані
відповідними обов’язками. Являючись членом сімейного
колективу, дитина також вступає в систему існуючих
відносин. Якщо в сім’ї панує доброзичливість, увага один
до одного, вміння вислухати іншого, повага до старших,
то це лише на благо у вихованні кращих рис дитини.
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Батькам потрібно тримати єдність змістовного
спілкування з дітьми, а також єдність вимог до її
діяльності. В сімейній практиці переважають заборони і
примусовість, іноді допускаються фізичні покарання, що
не узгоджується з важливим принципом педагогіки –
повага до особистості, яка розвивається.
Важливу

роль

у

вихованні

дисциплінованої

відповідальної особистості відіграє дотримання режиму.
Батькам особливу увагу потрібно звернути на охорону
здоров’я

дитини,

формування

культури

поведінки,

гуманних проявів і патріотичних починань.
Сім’я може виховувати корисного члена суспільства
за умовами, що всі її дорослі ведуть здоровий спосіб
життя. В такій сім’ї дитина росте в морально-емоційній
атмосфері, яка позитивно впливає на її фізичний
розвиток.
Клімат в сім’ї залежить від наявності спільних
інтересів. Сім’ю зміцнюють цікаві справи і турботи,
будні, наповнені корисним змістом, суспільні та сімейні
свята, відпочинок.
Батькам потрібно пам’ятати, що виховання – це
творчий

пошук,

який

не

терпить

бездумності

та

поспішних рішень. Уміння розуміти дитину, її стан і
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мотиви

поведінки

дозволяють

найбільш

правильно

визначити відповідний підхід до неї. У будь-яких
складних

педагогічних

ситуаціях

батьки

повинні

рахуватися с почуттями маленької людини, бачити в ній
особистість,

прагнути

до

взаєморозуміння,

яке

побудовано на повазі й довірі справедливості в оцінці
вчинків дітей, у своїх вимогах залишатися завжди
доброзичливими. Часто кажуть: «Діти – дзеркало батьків»
або «Які батьки, такі й діти», «Яблуко не далеко падає від
яблуні». Звідси і висновок: все, що ми бачимо в дитині,
вона приймає в першу чергу від батьків. Як говорив
педагог А.С.Макаренко: «Ваша особиста поведінка –
вирішальна. Не думайте, що ви виховуєте дитину тільки
тоді, коли з нею розмовляєте, чи повчаєте, чи наказуєте
їй. Ви виховуєте її кожної миті свого життя, навіть тоді,
коли вас немає вдома. Для виховання потрібно небагато
часу, а мудре використання кожної миті».
Якщо

батьки

добрі,

чуйні,

уважні,

живуть

широкими суспільними інтересами, а сімейний колектив
об’єднаний спільними трудовими обов’язками, то така
сім’я позитивно впливає на виховання дітей. Якщо вони
ведуть неправильний спосіб життя, не хочуть працювати,
їм далекі високі ідеали, сім’я замкнута або кожен член її
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живе своїм життям, то в такій сім’ї дитина росте егоїстом
і

нічого

доброго

не

навчиться.

СІМ'Я – ЦЕ ДЖЕРЕЛО, ВОДАМИ ЯКОГО
ЖИВИТЬСЯ ПОВНОВОДНА РІЧКА НАШОЇ ДЕРЖАВИ.

НА

МОРАЛЬНОМУ

ЗДОРОВ'Ї

СІМ’Ї

БУДУЄТЬСЯ ПЕДАГОГІЧНА МУДРІСТЬ ШКОЛИ.
ЧУДОВІ ДІТИ ВИРОСТАЮТЬ У ТИХ СІМ’ЯХ, ДЕ
БАТЬКО І МАТИ ПО-СПРАВЖНЬОМУ ЛЮБЛЯТЬ
ОДИН ОДНОГО І ВОДНОЧАС ЛЮБЛЯТЬ І ПОВАЖАЮТЬ ЛЮДЕЙ.

ВАСИЛЬ
СУХОМЛИНСЬКИЙ
Більшість батьків розуміє значення авторитету у
справі виховання. Але як завоювати авторитет у дитини,
знають далеко не всі. Молоді батьки повинні усвідомити,
що свої стосунки потрібно координувати так, щоб
виявляючи терпіння і тактовність, виховувати в дитині
повагу до кожної із батьків. На жаль, батьки не завжди
володіють культурою спілкування і стосунків: часто вони
критикують один одного в присутності родичів, друзів,
дітей. Частіше, як дослідили психологи, так чинять жінки.
Вони

вважають,

що

поводять
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себе

правильно,

намагаючись «покращити» своїх чоловіків. Але критика
одного із батьків іншим торкається дитячої душі,
викликає образу, напруженість у стосунках, веде до
емоційних зривів, конфліктів. Так виникає відчуження,
яке приводить до розпаду сім’ї. Авторитет батьків
тримається на повазі, піднесенні особистості кожного. В
очах дітей авторитет батьків зростає, коли в них зразкова
поведінка. В сім’ї, де батько і мати не поділяють домашні
турботи на «жіночі та чоловічі» уважно ставляться один
до одного, до своїх батьків, діти бачать приклади добрих
стосунків з людьми. Хоча батько і мати намагаються
правильно виховувати своїх дітей, поширеною помилкою
сімейного виховання є невміння виховувати повагу до
старших. Родинне виховання – справа дуже серйозна.
Тому батьки, які хочуть по справжньому виховувати своїх
дітей, повинні мати в їхніх очах авторитет. Цей авторитет
повинен бути істинним, щирим, будуватися на правильній
організації сімейного виховання, де не може бути
дрібниць. Батьківський авторитет має ґрунтуватися на
загальній

обізнаності,

відповідальності

в

усьому,

зацікавленості справами своїх дітей.
ПІДТРИМУЙТЕ ДИТЯЧЕ ПРАГНЕННЯ БУТИ
ХОРОШИМ, БЕРЕЖІТЬ ЙОГО ЯК НАЙТОНШИЙ
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ПОРУХ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ, НЕ ЗЛОВЖИВАЙТЕ
СВОЄЮ
МУДРІСТЬ

ВЛАДОЮ,

НЕ

БАТЬКІВСЬКОЇ

ПЕРЕТВОРЮЙТЕ
ВЛАДИ

НА

ДЕСПОТИЧНЕ САМОДУРСТВО.

ВАСИЛЬ
СУХОМЛИНСЬКИЙ
Батьківський авторитет підвищується, якщо батьки
ведуть одну лінію виховання. Батьки ніколи не повинні
засуджувати, а тим більше відміняти рішення один
одного з них, якщо навіть не згодні з ним. Всі
непорозуміння батьки вирішують без дітей.
Авторитет батьків залежить від того, як батьки
ставляться до дітей. Буває так: батьки живуть між собою
добре і дружно, але справжньої близькості з дітьми немає.
Тоді погляди дітей формуються незалежно від сім’ї, під
впливом друзів, вулиці. А батьки потім дивуються: «В
кого вони в нас такі?». Тому потрібно виявляти увагу до
життя дитини, знати її інтереси, чим вона живе, з ким
товаришує? Батьки і діти повинні бути друзями настільки,
щоб ця дружба не переросла в панібратство, що дуже
шкідливо.
Дитина виховується не тільки під дією сімейних
стосунків. На її розвиток впливають і інші сторони життя,
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наприклад, умови сімейного побуту, порядок, чистота в
кімнаті. Дитину виховує все: навіть вигляд кімнати, в якій
вона живе. Зовсім неправі ті батьки, які вважають, що це
дрібниці. Дитина виростає акуратною, працелюбною,
коли вона виховується в обстановці праці, акуратності,
якщо її привчають до чистоти, охайності. Діти, які
виховуються в умовах постійного безладу, запущеності,
набувають

рису

неорганізованості

й

неохайності,

переносячи все в дитячий заклад, потім в школу.
Особливе значення для правильного виховання
мають взаємовідносини між батьками і вихователями.
Як правило, грубо і з неповагою ставляться до
вихователя батьки дітей, які недисципліновані. Батьки не
задумуються над тим, що підриваючи авторитет педагога,
вони

перш

завдають

за

все
шкоди

вихованню своїх дітей.
Стосунки

батьків

і

педагогів

передаються

дітям. Для покращення
дисципліни та успішності
батьки повинні сприяти
підвищенню

авторитету
90

педагога в очах дітей, щоб вони поважали педагога. А для
цього

самі

батьки

повинні

поважати

нелегкий

і

відповідальний труд педагога, що вимагає великого
напруження сил і волі.
Батьки бажають, щоб діти їх були розумними. А ось
в питанні про те, яка роль батьків і в чому повинна
виявлятися їхня відповідальність за успішне навчання
дітей, у багатьох батьків немає чіткої точки зору і до
навчальної праці своїх дітей вони ставляться по-різному.
Одні батьки організовують куточки чи кімнати для дітей,
створюють умови, режим, систематично контролюють
дітей, проводять бесіди, читають, малюють. І, будьте
певні, цим самим батьки уже готують і думають про
майбутнє своєї дитини. Але є батьки, які знімають з себе
відповідальність за її навчання і виховання, перекладаючи
всі турботи в цій важливій і важкій справі повністю на
педагогів дитячого закладу. Але треба пам’ятати, щоб
полетіти – у дитини має бути два крила сім’я і дитячий
заклад. Безперечно, дитяча установа виконує вирішальну
роль у засвоєнні дітьми систематичних знань, умінь і
навичок. Вихователь веде дитину від незнання до знання.
Але здобувати, закріплювати знання треба не тільки в
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дитячому навчальному закладі, а й вдома. Батьки можуть
зробити дуже багато.
У вихованні дітей істотне значення має батьківський
контроль. Діти не завжди можуть змусити себе дотримати
своє слово, перетворити свої переконання в дії, хоч і
знають, як їм діяти. Це трапляється тому, що дія завжди
активна, вона пов’язана з уміннями переборювати
труднощі,

які

зустрічаються

на

шляху

виконання

поставленого завдання, а не всі діти вміють переборювати
труднощі.
Але варто тільки батькам допомогти дитині,
налагодити суворий контроль, поставити тверді вимоги і
дитина виправляється. Необхідно тримати таку дитину
під контролем до тих пір, поки у нього не виробиться
звичка бути організованим.
Правильне сімейне виховання – це той благодатний
грунт, на який педагог буде сіяти добре, розумне, вічне.
Багатовіковий досвід виховання дітей у сім'ї дає
підстави виділити певні правила, дотримання яких
сприятиме оптимізації виховного процесу. Ось деякі з
них:
1. Люби свою дитину! Радій її присутності,
сприймай її такою, яка вона є, не ображай її, не
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принижуй, не підривай її упевненості в собі, не піддавай
її несправедливому покаранню, не відмовляй їй у твоїй
довірі, дай їй підстави любити тебе.
2. Постійно вдавайся до похвали дитини за її
правильні вчинки. Цим ти спонукуєш її до активної дії.
Пам'ятай: "Боги і діти живуть там, де їх хвалять".
3. Охороняй свою дитину від негативних фізичних і
моральних впливів.
4. Створюй у сім'ї моральний затишок. Хай сімейне
вогнище буде джерелом спокою, радощів, поваги,
справедливості й захищеності.
У Законі України про дошкільну освіту виділена
спеціальна стаття, в якій йдеться мова про роль сім’ї у
вихованні дитини.
Стаття 8. Роль сім'ї у дошкільній освіті
1. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною
освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або
забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог
Базового

компонента

дошкільної освіти. 2.
Відвідування
дитиною
дошкільного
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навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку
виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. 3.
Батьки

або

особи,

які

їх

замінюють,

несуть

відповідальність перед суспільством і державою за
розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження
їх життя, здоров'я, людської гідності.
У статті 51 Конституції України говориться «Батьки
зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні
діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних
батьків».
Отже, батьки повинні пам’ятати, що потрібно не
тільки утримувати дітей матеріально, але й виховувати
духовно. Тоді лише можна дочекатися спокійної старості.
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Батьківські збори з психологом
Тема: “Гра не тільки задоволення, а й радість”.
"Давай пограємо!" - як нам знайоме це прохання
дитини. І яку величезну радість вона відчуває, коли ми
погоджуємося.

Ми

можемо

побути

хворим

або

продавцем, учнем або клишоногим ведмедиком. Зазвичай,
граючи з малюком, ми слідуємо за його бажанням: вiн
сам пояснює нам, що треба робити. А ми, якщо вже
вирішили доставити задоволення, слухняно виконуємо всі
вимоги.
Однак гра - це не тільки задоволення і радість, що
само по собі дуже важливо. У грі дитина закріплює
навички,

якими

найважливіші

нещодавно

сторони

своєї

оволоділа,
психіки.

розвиває

Діти

в

грі

відчувають себе самостійними, за своїм бажанням
спілкуються з однолітками, реалізують і поглиблюють
свої

знання

та

вміння.

Граючи,

діти

пізнають

навколишній світ, вивчають кольори, форму, властивості
матеріалу
тваринами,

і

простору,
адаптуються

знайомляться
до

з

різноманіття

рослинами,
людських

відносин. У грі розкриваються такі можливості, які ще не
реалізуються у повсякденному житті. Це схоже на погляд
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у майбутнє. У грі дитина буває сильнішою, добрішою,
витривалішою,

кмітливою,

ніж

у

багатьох

інших

ситуаціях. Дитина повинна співвідносити свої бажання з
бажаннями інших дітей, інакше вона просто не буде
прийнята в гру.Гра розвиває комунікативні здібності,
треба навчитися встановлювати з однолітками певні
взаємовідносини. Беручи ту чи іншу роль, малюк засвоює
і необхідні для виконання цієї ролі норми поведінки, а не
просто веде себе так, як захотілося в дану хвилину. Гра
формує і пізнавальні здібності, і мову, і довільність
поведінки. Як іноді буває важко малюку керувати собою,
особливо своїми рухами. При цьому досить просто
сказати незграбнiй дитині, що тепер вона буде зайчиком і
повинна стрибати так, щоб її не почула лисиця, і всі її
рухи стануть точними.Гра бурхливо розвиває уяву: зі
стільців споруджується поїзд, з кубиків - гараж. Дитина
постійно імпровізує в грі, намагається відтворювати у грі
те, що їй близько і цікаво (дії людей у побуті, трудові
процеси, відносини людей один до одного, їх відпочинок,
розваги). У цих іграх важлива тема, зміст, послідовність
відображуваних подій (шофер веде машину, льотчик літак, мама вчить доньку, а не навпаки). Такі ігри
називаються творчими, сюжетно-рольовими іграми. Вони
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притаманні після 3-4-х років.
Гра для дошкільників – справжнє життя зі своїми
радощами і прикрощами, переживаннями і досягненнями.
Водночас вона для нього вільна діяльність, адже грає
дитина без примусу, із задоволенням. Найперша цінність
гри у тому, що в ній дитина легко засвоює те, на що в
інших умовах довелося б докласти значних зусиль.
Вільно , без натиску дорослих малюк засвоює у ній
різноманітні знання, набуває вмінь, готується до життя.
Якщо малюка просто попросити посидіти спокійно, це
йому важко вдається. Варто ж йому запропонувати роль,
скажімо, вартового, розвідника, і бажаний спокій на
якийсь час забезпечений. Нажаль у деяких родинах
можна почути : «Годі тобі гратися, іди займися чимось
серйозним!», «Візьми краще книжку в руки, ніж возитися
із солдатиками!», «Іди на вулицю гуляй, нічого тут
байдикувати!». Так, самі того не підозрюючи, батьки
випускають з-під свого впливу основну діяльність
дошкільника, в якій він розвивається, найповніше
виражає себе. Гра готує дитину до навчання і праці. Який
малюк у грі, такий він буде і у праці. Він доводив, що
тільки та гра хороша, в якій дитина активна, самостійно
мислить, долає труднощі. У дворі, в дитячому садку
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можна інколи побачити дитину, яка стоїть осторонь від
гри. Це повинно занепокоїти батьків. Чому малюк не
бавиться разом з усіма? Захворів, надто боязкий, чи
просто не вміє гратись? Чому ж дитина, яка не вміє
гратися, має тривожити нас? Відомо, що на кожному
віковому щаблі дитинства закладаються якості, які
матимуть дуже важливе значення для особистості в
дорослому житті. Найважливіша з них у дошкільному віці
– уява. Сама гра – уявна ситуація. Ось малюк, бавлячись
кубиком, пересуваючи його по столу, видає при цьому
якісь звуки. Він машина. Гра підводить дошкільників до
здатності діяти в плані уяви. Природно, що ті з них, які
мають розвинену уяву, легше вчаться в школі, їм легше
пізнавати навколишній світ, бо вони можуть уявити
предмети

і

явища,

недоступні

сприйняттю.
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безпосередньому

2.2. Конспект морально-етичної бесіди у
старшій групі на тему «Будь добрим - і тобі
добре буде»
Програмові завдання:
- продовжувати формувати уявлення дітей про
морально-етичні норми поведінки; розширювати та
поглиблювати знання про позитивні риси характеру та
моральні

чесноти

скромність,

людини

чуйність,

працьовитість,

(доброта,

ввічливість,

щедрість,

доброзичливість,

миролюбність тощо);

вчити

дошкільників помічати та характеризувати негативні риси
характеру і прояви негідної поведінки оточуючих на
прикладі казкових героїв; спонукати самостійно робити
оціночні судження та аналізувати поведінку інших;
сприяти

усвідомленню

дітьми

необхідності

дотримуватися соціально прийнятих норм поведінки та
моральних чеснот, бути доброю людиною;
-

розвивати логічне

мислення, комунікативне

мовлення дітей;
- виховувати культуру поведінки та спілкування,
бажання наслідувати позитивні приклади соціальноморальної

поведінки

та

особистості.
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кращі

моральні

якості

Словник: пантоміма, моральні якості (чесноти),
правила поведінки, миролюбивий, милосердний.
Матеріал: ілюстрації до відомих казок; сюжетні
картинки до теми «Хороші і погані вчинки»; кольорові
олівці чи фломастери; маски півника і курочки; декорації
(зелені ягоди, квіти, метелики, сніжинки).
Хід заняття
Діти заходять у групу, стають рядком.
Вихователь. - Погляньте, діти, скільки у нас гостей
сьогодні. Давайте з ними ввічливо привітаємося.
Кожна дитина по черзі говорить своє привітання.
Наприклад:
-

Доброго ранку!

-

Добрий день!

-

Доброго здоров'я!

-

Привіт!

-

Раді вас бачити!

-

Ласкаво просимо! та ін.

Вихователь. - А ще можна звернутися до людини
без слів, а лише за допомогою міміки і жестів. Пам'ятаєте,
як ми гралися, і такий спосіб спілкування називається як?
(пантоміма)
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-

Молодці, що пригадали. А давайте зараз

пограємо в пантоміму! Згідні?
Розважальна гра «Пантоміма»
Одна

дитина

виходить

вперед.

Вихователь

промовляє фразу, а дитина пробує відобразити її зміст за
допомогою міміки і жестів. Наприклад:
-

Щиро дякую! (права рука на ліве плече, уклін,

усмішка);
-

Раді вас бачити! (приязна усмішка, руки

розведені в сторони, легкий уклін);
-

Я більше так не буду. (руки схрещені на

грудях, заперечливий помах голови, сумний вираз обличчя);
-

Ходи до мене, маленька! (усмішка, руки

простягнуті вперед,рухи пальцями обох рук);
-

Не хочу з тобою гратися! (посуплене обличчя,

руки схрещені на грудях);
-

Дозвольте запросити вас на танець. (усмішка,

рука простягнута вперед, легкий уклін головою) і т.д.
Вихователь. - Молодці, діти! Дуже добре ви
поспілкувалися без слів, а за допомогою лише міміки і
жестів і погралися в пантоміму. А зараз сідайте, будь
ласка, на стільчики, випряміть свої спинки, ніжки
поставте разом. Вам так буде зручно.
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Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаві речі
- про доброту, прояви людських якостей і характер
людини. Ви знаєте, діти, що людина живе не сама в
суспільстві, а поруч з іншими людьми. Як рослинка у полі
не може існувати сама, так і людина не може жити
самотньо, а серед інших людей і всі вони різні - одні
добрі, а інші не зовсім такі.
- Що ви можете сказати про добру людину, яка
вона? (чесна, ввічлива, скромна, працьовита, чемна,
доброзичлива,

дружелюбна,

щедра,

справедлива,

миролюбна, щира, милосердна та ін.)
Вихователь. - Я з вами згідна. Ви назвали багато
хороших

моральних

якостей

людини.

Давайте

запам'ятаємо ці гарні слова - «моральні якості». (Діти
повторюють за вихователем). Саме таку людину і з
такими моральними якостями можна назвати доброю.
В нашій групі діти виховуються і дружать вже
третій рік і дуже добре знають один одного. Розкажіть,
будь ласка, про своїх друзів, які вони?
Діти по черзі розповідають про своїх друзів.
Наприклад:
-

Ярослав добрий, бо він дуже любить свою

сестричку і багато розповідає про неї;
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-

Дарина

ввічлива

дівчинка,

бо

завжди

вітається;
-

Марійка працелюбна, бо завжди допомагає

виховательці;
-

Денис щедрий, бо з усіма ділиться;

-

Софійка дружелюбна, бо з усіма грається і

ділиться іграшками;
-

Карина чесна, бо ніколи не обманює і т.д.

Вихователь. - Молодці, діти! Серед вас багато
добрих і вихованих. Як ви вдало підмітили хороші
моральні якості у своїх друзів. Дякую вам!
-

А чи пам'ятаєте ви вірш про хвалькуватого

кота? Чи гарно хвалитися?
-

Що сталося із хвалькуватим котом? (Він пішов

і пропав)
Фізкульхвилинка «Хвалькуватий кіт»
Діти стають у коло, читають знайомий вірш і
показують відповідні рухи.
Хвалився кіт, що він убрід Дніпро перебреде,
(Ідуть по колу, виконуючи рухи руками, як при
плаванні)
Та як пішов, то не прийшов - нема кота ніде.
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(Зупинилися, повернулися у коло, по черзі відводять
руки в сторони, підняли плечі)
Тож ти ніколи не хвались, якщо не можеш - не
берись!
(Сваряться пальчиком)
Діти повертаються у другу сторону і повторюють
рухи ще раз.
Дидактична вправа «Голосно - тихо»
Першу частину вірша діти промовляють тихо, другу
- голосно.
Дидактична гра «Скажи навпаки»
Вихователь називає хороші моральні якості людини,
а діти - їм протилежні.
-

Дружелюбний - недружелюбний;

-

чемний - нечемний;

-

ввічливий - неввічливий;

-

чесний - нечесний;

-

скромний - нескромний;

-

працьовитий - непрацьовитий (лінивий);

-

доброзичливий - недоброзичливий;

-

щедрий - нещедрий (жадібний);

-

справедливий - несправедливий;

-

миролюбний - немиролюбний;
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-

щирий - нещирий;

-

милосердний - немилосердний,

-

добрий - недобрий (злий) та ін.

Вихователь. - Людей, які мають такі нехороші
якості, називають невихованими, недобрими або злими.
Чи хочете, діти, щоб про вас так думали? (Ні). Отож
ведіть себе чемно і будьте завжди добрими і вихованими
дітьми, щоб вами могли пишатися ваші мами, тата і ми в
дитячому садку. Бо в народі кажуть: «Будь добрим - і тобі
добре буде».
Вихователь запрошує дітей сісти на свої стільчики і
уважно розглянути ілюстрації до відомих казок.
Вихователь. - Діти, а зараз я хочу переконатися, чи
все ви зрозуміли і можете пояснити. Перед вами
ілюстрація до якої казки? («Коза-дереза») Подумайте і
дайте відповідь повним реченням, якою була коза у цій
казці? (Коза була хитрою, несправедливою, неввічливою,
нечемною,

неслухняною,

недоброзичливою,

нещирою,

недружелюбною, недоброю та ін.)
-

Кого обманула Коза-дереза? (діда, бабу,

зайчика)
-

Хто допоміг зайчику визволити його хатку?

(рак-неборак)
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-

А що могло б статися, якби рак-неборак теж

не зміг вигнати Козу-дерезу із зайчикової хатки? (роздуми
дітей)
-

Якими словами можна сказати про рака, який

він? (сміливий, справедливий, чесний, дружелюбний,
миролюбний, милосердний, добрий)
Вихователь. - Молодці!

Добре

розумієтеся

на

гарних моральних якостях. Спробуємо далі.
Вихователь демонструє наступну ілюстрацію до
казки «Котик і півник».
-

А що можна сказати про котика із казки

«Котик і півник»? Який він? (добрий, працьовитий,
відповідальний, дружелюбний, щедрий)
Вихователь. - Так. Він кожного дня ходив у ліс
рубати дрова, щоб взимку можна було погрітися біля
пічки. А що можна сказати про Півника, який він?
(неслухняний,

нещирий,

нечемний,

несправедливий,

недобрий, непрацелюбний)
Вихователь. - Справді, він не послухався Півника.
Вийшов із хатки і з ним сталася халепа. Що могло б
статися, якби Котик не визволив Півника від Лисички?
(Міркування дітей)
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(хитра,

А що можна сказати про Лисичку, яка вона?
недружелюбна,

несправедлива,

нечемна,

недоброзичлива, недобра)
Вихователь. - Діти, мені дуже хочеться, щоб ви
розглянули наступну картинку і

гарними словами

описали дідову сімейку із казки «Ріпка». Яка вона?
(дружелюбна, добра, працьовита, відповідальна, щедра,
милосердна, доброзичлива) Що могло б статися з ріпкою,
якби дід її не витягнув? (Міркування дітей)
Вихователь. - Молодці! Гарно міркуєте. А якою ви
запам'ятали Лисичку із казки «Лисичка та Журавель»?
Скажіть повним реченням, якою була Лисичка? (Лисичка
була хитрою, нещедрою (жадібною), недружелюбною,
несправедливою, немилосердною, недоброю)
-

А яким був Журавель? (гостинним, добрим,

щедрим, ввічливим, доброзичливим) Чи зрозуміла Лисичка
після відвідин Журавля, що негарно вчинила? (Ні, ще й
образилася і більше вони не товаришували)
Вихователь. - Ось бачите, діти, навіть казка може
нас навчити розпізнавати хороші і погані вчинки, добрих і
поганих людей.
Виконання завдань дітьми біля столів.
Дидактична гра «Оціни вчинок»
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Кожна дитина вибирає собі сюжетну картинку із
зображенням

ситуації

морального

змісту.

Уважно

розглядає і оцінює її, потім зафарбовує кружечок під
картинкою відповідним кольором: червоним - поганий
вчинок, зеленим - хороший. Пізніше вихователь пропонує
дітям пояснити свій вибір.
Вихователь. - Діти, сьогодні я запрошую вас до
театральної
інсценівку

студії,
про

те,

де
що

ми

переглянемо

буває

з

невеличку

неслухняними

і

невихованими.
Вихователь вибирає персонажів - Півника, Курочку
та казкаря. Діти, що залишаються сидіти на стільчиках,
тримають в руках атрибути для інсценівки - зелені ягоди,
квіти, метелики, сніжинки.
Інсценівка казки Ушинського «Умій почекати»
Вихователь. - Молодці, діти! Добре справилися із
завданням - гарно показали поведінку неслухняного,
невихованого Півника. Чи бажала Курочка зла Півнику? З
чого це було видно? (Курочка завжди повчала Півника і
застерігала його від небезпеки). Чи можна вважати, що
Курочка була доброю? (Так, вона дуже хвилювалася за
неслухняного Півника і бажала йому лише добра)
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А якими хочете стати ви після нашого

-

заняття? (чемними, вихованими, дружелюбними, щедрими,
добрими,

чесними,

вдячними,

терпеливими,

працелюбними, відповідальними та ін.)
Підніміть руку ті, хто готовий кожен день

-

робити добро і собі, і тим, хто піклується про вас і
любить? Отож, робіть добро - і вам добре буде.
Вихователь. - А зараз давайте ввічливо прощатися
з нашими гостями.
Діти

використовують

різні

форми

прощання.

Наприклад:
-

До побачення!

-

Всього доброго!

-

До зустрічі!

-

Бувайте здорові!

-

На все добре!

-

Щасливої дороги! Приїжджайте ще до нас!

Вихователь. - Щиро дякую дітям і гостям! Всім
бажаю доброго здоров'я і мирного неба над головою!
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2.3.

Психологічний

супровід

важковиховуваних дітей.
Поради батькам
I. Значення гри для загального розвитку дитини.
Шестирічний малюк пішов у школу. Він уважно
слухає вчителя, виконує його вказівки, оволодіває
знаннями, але психологічно ще залишається дитиною, яка
любить гратися. Зміна провідної у дошкільному віці
ігрової діяльності на навчальну відбувається не зразу, а
поступово. Гра допомагає школяреві включатися у
навчання, оволодівати складною «професією» учня. Вона
впливає на розвиток пам’яті, мислення, уяви, сприяє
процесу засвоєння знань, умінь і навичок, збагачує
соціальний досвід дитини. Крім того, спільна гра з
малюком має ще один важливий аспект: лише через
спілкування з дитиною дорослий проникає в її душу,
сприяє виникненню довіри і взаєморозуміння.
II. «Домашні» ігри.
Учені по-різному класифікують ігри: творчі та з
правилами; сюжетно-рольові, дидактичні та ін. Ми
поговоримо з вами про так звані «домашні» ігри. Ви
можете гратися з дітьми тоді, коли відпочиваєте чи
готуєте вечерю, йдете по вулиці або їдете в тролейбусі.
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Наведемо деякі з них:
Яке слово довше?
- Зараз ми з тобою будемо порівнювати слова. Я
назву два слова, а ти визнач, яке з них довше. Запам’ятай:
порівнювати треба самі слова, а не ті речі, які ними
називаються.
Хвіст – хвостик, черв’ячок – змія, кіт – кошеня, ніж
– голка, річка – стрічка.
Знайди «зайве» слово
Дуб, сосна, бузок, ялина.
Капуста, слива, картопля, морква.
Що я задумала?
— Я задумала якийсь предмет. Відгадай, що я
задумала. Але для цього постав мені кілька запитань, які
допоможуть тобі дізнатися про це.
Хто більше скаже?
— Позмагаймося, хто поставить більше запитань до
одного і того ж предмета.
Назви предмет
— Назви п’ять предметів жовтого (або іншого)
кольору; п’ять предметів з пластмаси; п’ять предметів,
однакових за формою…
III. Загальні правила ігор
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1. Гра повинна приносити радість і дитині, й
дорослому.
2.Зацікавте дитину, але не змушуйте її гратися, не
викликайте перенасичення грою.
3. Усі завдання діти мають виконувати самостійно.
4. Завдання мусять бути посильними для дітей.
5.Більше хваліть малюка за успіхи.
6.Не

стримуйте

рухову

активність

дитини,

створюйте в грі невимушену обстановку.
7.

Влаштовуйте

змагання

на

швидкість

вирішення ігрових завдань.
Порада:

“

Як

виховати

в

дитині

самостійність???”
Що таке самостійність? Кожен розуміє по-своєму.
Це вміння ставити перед собою завдання й розв’язувати
їх самому», - скажуть одні. «Це коли дитина робить щось
без підказки дорослого», - зазначать інші. А хтось просто
вважає, що бути самостійним – це вміння без допомоги
дорослого тримати ложку, одягатися, зав’язувати шнурки.
А чи даємо ми можливість нашим дітям бути
самостійними настільки, наскільки це вже можливо в
їхньому віці. Адже самостійність – це ще й вміння
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зробити щось нове, зробити сьогодні хоч трохи більше,
ніж учора.
Для кожного віку є свої етапи самостійності. У рік –
півтора ми похвалимо малюка за те, що він схопив за
ложку і потрапив нею до рота, попросився на горщик. У
три-чотири роки нас радують правильно застібнуті
ґудзички та черевики, надягнуті на «правильні» ноги. А у
шість-сім років ми вже не будемо цим захоплюватися,
тому, що настає час іншої мети і досягнень. І завдання
дорослого – допомагати дитині рухатись вперед.
Дуже важливим для розвитку дитячої самостійності
є те, яку позицію займають дорослі. Уявіть собі родину, в
якій батьки дотримуються таких педагогічних правил:
дітей потрібно обов’язково суворо виховувати, думку
дітей ураховувати не обов’язково. Похвала в такій родині
– рідкість. Що отримують такі батьки в результаті?
Твердість + контроль = невпевненість у собі,
замкнутість, недовіра.
В іншій родині поблажливі батьки вважають, що
спеціально виховувати самостійність немає необхідності.
У них немає чітких правил, меж, та обмежень у
сімейному вихованні. Дітей рідко заохочують, але і рідко
роблять зауваження.
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Немає

твердості,

контролю

=

невміння

себе

стримувати, безвідповідальність, невпевненість у собі.
Оптимальна модель сімейних стосунків припускає,
що батьки доброзичливо і зацікавлено спілкуються з
дітьми, розумно їх контролюють. Крім того, вони
обов’язково враховують думку дітей під час розв’язання
важливих питань. Їх контроль сполучається з підтримкою
бажання самої дитини бути самостійною і незалежною.
Доброзичлива підтримка + розумний контроль =
високий

рівень

самостійності,

дружелюбності

та

незалежності.
Як виховати в дитині самостійність?
·

Не перевантажуйте малюка своєю опікою і

контролем
·

Хваліть дитину за самостійні рішення

·

Радійте самостійності дитини

·

Не робіть за дитину те, що вона може зробити

·

Частіше говоріть дитині: ти можеш, ти вмієш,

сама
ти зробиш це сама, тобі це під силу, у тебе вийде.
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Поради батькам, щодо збереження психічного
здоров'я дитини
Дитина – це не просто інша людина, це цілком
інший

психологічний

світосприйняття.

простір,

якісно

відмінне

дуже

важливо

батькам

Тому

дотримуватись певних правил, щоб зберегти психічне
здоров’я дитини, реалізуючи її творчі здібності.
·Любіть дитину. Не забувайте про тілесний контакт.
Знаходьте радість у спілкуванні з нею. Дайте їй місце в
родині.
·Нехай не буде жодного дня без разом прочитаної
книжки.
·Розмовляйте з дитиною, розвивайте її мовлення.
Кожного дня цікавтесь її справами, складнощами,
проблемами, переживаннями, досягненнями.
·Заохочуйте, створюйте умови, дозвольте дитині
малювати,

розфарбовувати,

вирізувати,

наклеювати,

ліпити, працювати з конструктором.
·Відвідуйте з дитиною театри, музеї, організовуйте
сімейні екскурсії.
·Віддавайте перевагу повноцінному харчуванню
дитини, а не вишуканому, дорогому одягу.
·Обмежуйте перегляд телепередач до 30 хв. на день,
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регламентуйте ігри біля комп’ютера, віддаючи перевагу
обов’язковій прогулянці на свіжому повітрі.
·Привчайте

і

спрямовуйте

дітей

до

самообслуговування, формуйте трудові навички і любов
до праці.
·Не робіть з дитини лише споживача, виконавця,
байдужого спостерігача, нехай вона буде рівноправним
членом сім’ї зі своїми правами і обов’язками.
Порада: “Виховання у дошкільників самоповаги і
впевненості в собі»
Усім малюкам, від року до п'яти років, властиво
відчуття всемогутності. Воно дозволяє їм адаптуватися до
складного світу, в який вони потрапили. На мові
психологів

таке

відчуття

всесилля

називається

"грандіозної самостійністю". Батькам, до певної міри,
звичайно,

необхідно

підігравати

своєму

чаду,

підтримуючи цю ілюзію.
Це

допоможе

дитині

в

майбутньому

стати

впевненим у собі переможцем. Виховання у дошкільників
самоповаги і впевненості в собі - тема статті.
Постійно підбадьорюйте
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"Ти зможеш побудувати пірамідку, Ти була
найкрасивішою дівчинкою на ранку! Це твій малюнок?
Який ти розумний! - життєстверджуючі і спонукають до
дії репліки дитині просто необхідні, особливо коли вони
звучать з батьківських уст. Така підтримка допоможе
сформувати

у

маленького

чоловічка

внутрішнє

самоповагу. Він виросте активним, упевненим у собі.
Сила впливу вашого слова на дитину настільки велика,
що здатна підняти самооцінку, навіть використовуючи
неіснуючі достоїнства. "Яка ти в мене красуня!" твердить любляча мати пухленької дівчинці. Не дивно,
що через двадцять років дівчина, чиї параметри не зовсім
збігаються з модельними, не мучиться комплексами, не
нищить

себе

дієтами,

а,

впевнена

у

власній

привабливості, має шалений успіх у протилежної статі.
Ось що значить правильна установка, дана в дитинстві!
Коли потрібно, допомагайте
Відчуваєте, що дитина цінує себе недостатньо
високо? Запропонуйте йому заняття, в якому він зможе
максимально виразити себе і, таким чином, вирости у
власних очах. Для когось це - спортивна гра, для іншого спів, танці, малювання. Ці досягнення обов'язково
помітять: захопляться і похвалять. Позитивні відгуки з
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боку теж "записуються" на підкірку і на свідомому чи
підсвідомому рівні працюють на повагу.
Частіше хваліть
Привід для цього можна знайти завжди! Нехай
поставлена задача вирішена неправильно, порадійте тому,
як акуратно дитина підписав свій листочок. Відзначивши
помилки, відразу зробіть акцент на успіхах малюка.
Звертайте увагу дитини на всі його досягнення. Період
"грандіозної самості" проходить до 6-7 років і може
змінитися фазою сумнівів і страхів. Дитина намагається,
кажучи

дорослим

мовою,

бути

компетентним

і

ефективним на своєму рівні. Але це виходить не завжди.
У такі моменти дитини просто необхідно підтримати,
інакше він ризикує вирости "лузером".
Як можна рідше дратуйтеся на своє чадо
Так, діти можуть (і ще й як!) діяти на нерви. Але
ваша досада і невдоволення формують у дитини
програшну життєву стратегію і значно опускають рівень
його поваги. Найчастіше стримуйтеся: наберіть побільше
повітря, затримайте дихання і порахуйте до 10 - метод
банальний, але дієвий. Але врахуйте, що і в похвалах
треба знати міру. У малюка, що виховується в атмосфері
гіперопіки і безперервного звеличення його достоїнств,
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атрофується готовність до труднощів, а натомість
формуються завищена самооцінка і надмірні претензії до
суспільства. Життєвий принцип "Я - кращий (краща),
мені всі повинні!" не веде до успіху.
Менше критикуйте
Дитячі комплекси - один з головних факторів, що
впливають на розвиток особистості дитини. Під вашим
зайво прискіпливим поглядом вони можуть перерости в
самобичування. Дитина, постійно ізводімий критикою,
або назавжди втратить самоповагу і віру в себе, або буде
все життя доводити вам свою спроможність. Перший
варіант

чреватий

цілеспрямованості

безініціативність
в

майбутньому.

і

відсутністю

Другий

варіант

поганий тим, що воля і рішучість у досягненні
поставлених

цілей

не

підкріплюються

почуттям

задоволення. І які б не були успіхи, здається, що цього
мало,

потрібно

"Перемогти

отримати

результат

в національному конкурсі

вагомішим.
пісні

- це

нісенітниця. Цінується тільки міжнародний успіх! ","
Скинути 5 кілограмів - це мало, потрібно ще десяток, щоб
нормально виглядати "," Я - директор фірми, а що толку?
У список журналу Forbes мені не потрапити ... "Це
називається гіперкомпенсації і веде до фізичного і
119

психічного виснаження. Ось чому важливо ще в
дитинстві збалансувати самооцінку людини так, щоб його
бажання досягти успіху не атрофувалися разом з"
розстріляним "вашими необережними словами повагою і
не перетворилося на справжню одержимість.
Ніколи не допускайте неповаги до себе
Будьте

для

своєї

дитини

взірцем

високої

самооцінки. Адже приклади батьків дуже заразливі. Якщо
ви дозволяєте собі сваритися при дитині, виявляти
неповагу до чоловіка, свекрухи, рідним і випадковим
людям (і навпаки - якщо все це вони виявляють по
відношенню до вас), то вашому чаду буде складно
засвоїти уроки самоповаги, що б ви йому не говорили.
Тому забороніть собі і близьким підвищувати голос при
дітях, вимагайте вибачень за грубість, не допускайте, щоб
ваша думка ігнорувалося. Тоді дитині буде легше діяти за
аналогією з вами і усвідомити саму суть такого поняття,
як самоповагу. Хай Вам щастить!
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Порада: Стилі спілкування батьків з дітьми
Існують наступні стилі впливу дорослих на свою
дитину.
Авторитарний стиль - жорсткий стиль керівництва з
опорою на покарання, подавлення ініціативи, примус.
Незважаючи

на

незаперечного

вік

дитини,

підпорядкування.

їй

ставлять

Думка

вимоги

дитини,

як

правило, не враховується. Такі батьки очікують від
дитини досягнень, які переважають її можливості.
Ліберально-потуральний
використанням

принципу

стиль

характеризується

вседозволеності.

Дитина

позбавлена уявлень про те, що можна, а що не можна, а
тому не зможе вчасно і нормально увійти до соціального
простору людських стосунків. Любов батьків сліпа:
одержуючи надмірність ласки, дитина не може стати
самостійною людиною, яка орієнтується в світі прав і
обов'язків.
Найефективнішим стилем виховання є ціннісне
ставлення
нормальної

до дитини і
і

розуміння

своєчасної

необхідності

соціалізації.

Цей

її

стиль

спирається на потреби дитини в позитивних емоціях і в
реалізації домагань на визнання. При доброзичливості і
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любові

до дитини батьки вчать

її

наслідуванню,

використовуючи навіювання та переконання.
Ще одна проблема виникає, коли в сім'ї з'являється
друга дитина. У цьому випадку дитина може відчувати
відчуження, відсторонення. Щоб уникнути цього, батьки
повинні приділяти їй достатньо уваги. Якщо дитина буде
відчувати себе впевнено, то не тільки не буде ревнувати,
але й відчує себе старшим братом чи сестрою.
У повсякденному житті ставлення оточуючих до
дитини має різні прояви почуттів, викликаючи у неї різні
відповідні почуття - радість, гордість, образу тощо.
Дитина надзвичайно залежить від ставлення, яке їй
демонструють дорослі. Вона, будучи залежною від
любові дорослого, сама відчуває почуття любові до
близьких людей, насамперед, до батьків, братів, сестер.
Любов і ніжність до близьких людей пов'язані з
обуренням і гнівом проти тих, хто виступає в очах дитини
кривдником. Дитина, не усвідомлюючи, ставить себе на
місце людини, до якої вона прив'язана, і переживає біль
чи несправедливість, яку відчуває ця людина, як свою
власну. Це свідчить про зародження таких механізмів
взаєморозуміння, як ідентифікація та емпатія. Потреба в
любові і схваленні викликає почуття ревнощів до тих, хто
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користується, як здається дитині, більшою увагою, навіть
якщо це брат чи сестра.
У спілкуванні через наслідування дитина засвоює
способи взаємодії між людьми. Ця взаємодія зумовлена
виключною залежністю людини від інших людей.
Ідентифікація як ототожнення дозволяє людині емоційно,
символічно "присвоювати" почуття іншого, а також
переносити свої почуття, цінності і мотиви на іншого.
Саме у взаємодії ці механізми ідентифікації дають людині
можливість розвиватися, рефлексувати і відповідати
соціальним очікуванням суспільства.
Спілкування

в

групі

однолітків

істотно

відображається на розвитку особистості дитини. Від
стилю спілкування, від положення серед однолітків
залежить, наскільки дитина почуває себе спокійною,
задоволеною, якою мірою вона засвоює норми стосунків з
однолітками.

У

спілкуванні

дітей

досить

швидко

складаються стосунки, в яких проявляються лідери і
аутсайдери. Спілкування з однолітками - жорстка школа
соціальних стосунків. Саме таке спілкування вимагає
високої емоційної напруги. Діти дошкільного віку
активно проявляють зацікавленість один одним, у них
з'являється

виражена

потреба
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в

спілкуванні

з

однолітками.

В

умовах

спеціального

дошкільного

виховання, коли дитина постійно знаходиться з іншими
дітьми,

вступає

з

ними

в

різноманітні

контакти,

складається дитяче товариство, де дитина набуває перші
навички поведінки серед рівних учасників спілкування.
Спілкування з однолітками впливає на розвиток
особистості дитини. Саме в умовах такого спілкування
дитина

постійно

зіштовхується

з

необхідністю

застосовувати на практиці засвоєні норми поведінки.
Особливе місце в спілкуванні дітей починають
займати стосунки між хлопчиками і дівчатками. Ще в
кінці раннього віку дитина засвоює певні знання про свою
статеву приналежність, але вона ще не знає, який зміст
мають слова "хлопчик" і "дівчинка". У дошкільному віці
дорослі починають свідомо чи неусвідомлено вчити
дитину статевої ролі відповідно до загальноприйнятих
стереотипів. Хлопчикам, зазвичай, дозволяють більше
виявляти агресивність, заохочують фізичну активність,
ініціативність.

Від

дівчаток

очікують

душевності,

чутливості та емоційності. В сім'ї дитину щодня
орієнтують на цінності у відповідності до її статі. їй
повідомляють, як повинні вести себе хлопчик чи
дівчинка. У кожній культурі існують усталені шаблони
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виховання дітей як майбутніх чоловіків і жінок. Ці
настанови

дорослих

лежать

в

основі

поляризації

поведінки. Крім того, стереотипи чоловічої і жіночої
поведінки засвоюються дитиною через безпосереднє
спостереження за поведінкою чоловіків і жінок. Кожний з
батьків несе ціннісні орієнтації своєї статі: такі ознаки, як
душевність, чутливість, емоційність більш властиві
жінкам; сміливість, рішучість, самовладання - ознаки
чоловіків.
Крім цього, дитина виявляє зовнішні відмінності
між чоловіками і жінками в одязі і манері себе поводити.
Діти наслідують все: форми поведінки, які є корисними і
прийнятними

для

оточуючих,

стереотипні

форми

поведінки дорослих, які є шкідливими соціальними
звичками (вживання нецензурних слів, паління тощо).
Усвідомлення свого "Я" включає і усвідомлення
власної статевої приналежності. Почуття власної статевої
приналежності в нормі вже стає стійким у дитини
дошкільного віку. Відповідно до сприйняття самого себе
як хлопчика чи дівчинку дитина починає вибирати ігрові
ролі. При цьому діти часто групуються в грі за ознакою
статі. Це визначає розвиток самосвідомості в аспекті
статевої ідентифікації.
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Спілкування дітей в дошкільному віці показує їхню
причетність до соціальних ролей чоловіків і жінок. В
іграх і в практиці реального спілкування діти засвоюють
не

тільки

соціальні

ролі,

пов'язані

зі

статевою

ідентифікацією дорослих, але і способи спілкування
чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток.
До кінця дошкільного віку дитина вчиться таким
емоціям і почуттям, які допомагають їй встановлювати
продуктивні
дорослими.

стосунки
У

зі

своїми

дитини

однолітками

формуються

і

з

основи

відповідального ставлення до результатів своїх дій і
вчинків. Дитина шести-семи років здатна розуміти
моральний сенс відповідальності. Емоційно позитивне
ставлення до самого себе, яке лежить в основі структури
самосвідомості особистості кожної дитини, що нормально
розвивається, орієнтує її на домагання відповідати
позитивному

етичному

еталону.

Коли

потреба

відповідати позитивному еталону поведінки набуває
особистісного

смислу,

в

дитини

з'являється

відповідальність як риса особистості. Шести-семирічна
дитина в ситуації взаємовідносин з добре знайомими
однолітками

може

самостійно

вибирати

способи

правильної поведінки, відстоювати свою думку, брати на
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себе відповідальність за свою позицію і чинити опір
провокуючому впливу однолітків.
Дитина

потребує

доброзичливого

контролю

і

позитивної оцінки дорослого. Правильна поведінка в
присутності

дорослого

-

перший

етап морального

розвитку поведінки дитини. І хоча потреба поводити себе
за правилами і набуває особистісного смислу для дитини,
її

почуття

відповідальності

найкращим

чином

розкривається в присутності дорослого. Психологічний
смисл того, що відбувається в поведінці дитини, полягає в
тому,

що

хоча

психологічно

і

за

допомогою

самостійно

вона

дорослого,

набуває

але

почуття

відповідальності за свою поведінку.
Потреба у визнанні виявляється в прагненні дитини
утвердитися

в

своїх

моральних

рефлексує,

намагається

якостях.

проаналізувати

Дитина
власний

психічний стан, прогнозувати можливі реакції інших
людей на свій вчинок, при цьому вона хоче, щоб люди
відчували до неї доброзичливість, вдячність, визнавали і
цінували її гарний вчинок. Дитина відчуває постійну
потребу звертатися до дорослих за оцінкою результатів
своєї діяльності і досягнень. У цьому випадку дуже
важливо підтримати дитину, оскільки неувага, зневага,
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неповажне ставлення дорослого можуть призвести до
втрати впевненості в своїх можливостях.
Спілкування

з

дорослими

і

однолітками

дає

можливість дитині засвоювати еталони соціальних норм
поведінки.

Дитина

в

певних

життєвих

ситуаціях

зіштовхується з необхідністю підпорядковувати свою
поведінку моральним нормам і вимогам. Тому важливим
моментом в моральному розвитку дитини стає знання
норм спілкування і розуміння їх цінності й необхідності.
За період дошкільного дитинства дитина проходить
великий шлях в оволодінні соціальним простором з його
системою нормативної поведінки в міжособистісних
стосунках з дорослими і дітьми. Дитина засвоює правила
адекватної лояльної взаємодії з людьми і в сприятливих
для себе умовах може діяти відповідно за цими
правилами.
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Ігри на розвиток контролю рухової активності
та імпульсивності.
1.Гра

„Давай

привітаємося‖

–

пропонується

учасникам гри хаотично рухатися по кімнаті у зручному
для них темпі і напрямку та вітатися з усіма, хто їм
зустрічається. Коли звучить плескання долонь – діти
вітаються за руку;
звук дзвоника – вітаються плечима; сигнал свистка –
спинами.
2.Гра „Сто м’ячів‖ – Пропонується всім учасникам
стати в коло. Перекидують м’яч один одному попередьо
домовившись поглядом.
Можно вводити ще м’ячі.
3.Вправа „Відповідай‖ – Пропонується учасникам
відповісти на запитання, але відповідати можна після
команди : „Відповідай!‖
* Яка зараз пора року?
* Якого кольору у нас у групі стіни?
* Який сьогодні день тижня?
* Як називається місто в якому ви живете?
4.Гра „ Розстав пости‖ – Пропонується дітям
марширувати в колі один за одним. Призначається
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командир, який іде першим і обирає напрямок руху, коли
він плесне в долоні, учасник. Який іде останнім повинен
негайно зупинитися, а інші йдуть далі. Так командир
розставляє всіх учасників у задуманому порядку – у
лінію, по колу, по кутках тощо.
5.Гра „ Рахуй оплески‖ - Учасники гри рухаються
по колу або вільно обирають напрямок. Коли ведучій
плесне в долоні 1 раз, всі учасники зупиняються і
приймають позу „Журавль‖( стоять на одній нозі, руки в
сторони). Якщо 2 оплески – поза „Жабка‖(присісти.
П’ятки разом, носки і коліна в сторони, руки між
ступнями ніг на підлозі ). Коли 3 оплески – учасники
відновлюють рух.
6.Гра „ Ковпак ти мій трикутний‖ – Діти сідають
кружком на стільчики і промовляють по черзі по одному
слову з фрази : „Ковпак ти мій трикутний, трикутний ти
мій ковпак. Якщо ти не трикутний то ти не мій ковпак‖.
Після цого фразу повторюють жестами: замість слова
ковпак – 2 легких оплеска по своїй голівці, замість слова
„мії‖- показати рукою на себе...
7.Гра

„Заборонені

рухи‖

–

Учасники

стають

півколом напроти ведучого, який показує різні рухи. Діти
повинні виконати всі рухи крім одного ‖забороненого‖ ,
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наприклад, торкнутися до носа.
8.Вправа „Замок‖ – Пропонується скріпити руки у
замок, ведучий показує будь – який палець, а діти
відтворюють поворухнувши ним. Потім ведучий задіє всі
пальці обох рук.
9.Вправа „ Рух по колу‖ – потрібно сісти кружком та
покласти свою праву руку на ліве коліно сусіда вправа, а
ліву руку – на праве коліно сусіда зліва і передавати рух
по колу. Ведучий легенько плескає правою рукою по
лівому коліну сусіда справа – учасники передають рух по
колу.
10. Розподіляються всі учасники на 3 – 4 підгрупи і
складають звернення до батьків та вихователів від імені
гіперактивних дітей. Обмінюються враженнями.
Тема: “Психолого – педагогічні умови збереження
психічного здоров’я дошкільників”
Актуальність.
Сьогодні ми все частіше стикаємося з такими
проявами психічного нездоров’я дітей, як підвищена
тривожність, страх, невпевненість у собі, надмірна
вразливість тощо. Саме тому розв’язання проблеми
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збереження психічного здоров’я кожної дитини є одним з
головних завдань дошкільної освіти. Адже від стану
психічного здоров’я залежить особистісний розвиток
дітей.
Чинники, що призводять до порушення психічного
здоров’я дошкільників.
Численні

наукові

джерела

і

спеціальні

експериментальні дослідження свідчать про негативний
вплив

на

психічне

здоров’я

дитини стресогенних

чинників – цепсихотравмуючі деформовані взаємини
«близький дорослий – дитина».
Невротичні прояви у поведінці з’являються у дітей,
які страждають від дефіциту спілкування з дорослими, від
їх ворожого ставлення, а також у дітей, які ростуть в
умовах сімейних негараздів.
Також

негативно

впливають

інформаційні

перевантаження з повідомленнями про крадіжки, розбої,
неприховані сцени з інтимної сфери життя дорослих.
Психічне
здатністю

здоров’я

успішно

дитини характеризується

регулювати

свою

поведінку

її
і

діяльність відповідно до загальноприйнятих норм і
правил, активно розвиватись як особистість.
Психічне здоров’я дитини - це стан душевного
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благополуччя,

емоційного

комфорту,

впевненість

у

своєму майбутньому, пов’язана з відчуттям захищеності
свого «Я».
Основні критерії психологічного здоров’я:
- ставлення дитини до самої себе; до інших людей;
- здатність справлятися з вимогами життя;
- впевненість в собі;
- адекватна самооцінка;
- самоповага;
- оптимізм;
- активність.
Характеристики

психічного

здоров’я

дітей

дошкільного віку залежно від виду прояву:
психічних процесів
адекватність психічного відображення;
адекватність сприймання дитиною самого себе;
здатність до концентрації уваги на предметі;
здатність до утримання інформації в пам’яті;
здатність до логічного оперування інформації;
критичність мислення;
оперативність.
психічних станів:
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емоційна стійкість;
зрілість почуттів (залежно від віку);
стримування негативних емоцій;
вільний, природний прояв почуттів та емоцій;
здатність радіти;
звичне (оптимальне) самопочуття;
властивостей особистості:
впевненість у собі;
самоповага;
незалежність;
урівноваженість;
оптимізм;
почуття гумору;
активність;
енергійність;
працелюбність;
воля;
самоконтроль;
адекватна самооцінка;
адекватний рівень домагань.
Психічно

здорова

дитина

характеризується

гармонійністю розвитку, врівноваженістю, адаптивністю,
а також духовністю, орієнтацією на саморозвиток і
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самоактуалізацію. Гармонійний особистісний розвиток і
фізичне здоров’я сприяють успішній адаптації дитини у
соціумі.
Однією
психічного

з

найважливіших

здоров’я

обґрунтованих

є

умов

дотримання

психогігієнічних

виховання

норм

науково

норм

дошкільників

індивідуальних

збереження

з

навчального

організації
урахуванням

навантаження.

Дотримання цієї умови дає змогу не лише зберегти, а й
підвищити якість психічного здоров’я дитини.
До психогігієнічних норм належать:
- сприятливий характер педагогічного впливу,
стабільність позитивного емоційного тла виховання і
навчання;
- дотримання принципу включення вихователя у
спільну з дітьми діяльність;
-

орієнтація

найближчого

виховання

розвитку

з

і

навчання

урахуванням

на

зону

сензетивних

періодів для розвитку того чи іншого виду активності;
-

своєчасне

попередження

психоемоційного

перевантаження дитини.
Психопрофілактика відхилень та розвитку у
здоров’ї передбачає оволодіння дітьми певних умінь
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та навичок:
1.навчитись опановувати свої почуття у критичних
ситуаціях, розуміти власний емоційний стан і спонукальні
мотиви своєї поведінки та поведінки інших людей. Крім
того, вони мають володіти вмінням звільнятись від
негативних

емоцій,

не

допускаючи

необдуманих

емоційних реакцій та дій;
2.навчитись

виробляти

психічний

імунітет

до

негативних подразників, тобто сприймати їх як факт і
оцінювати розумом , а не через емоції;
3.набути досвіду самостійного долання перешкод,
що дасть змогу розвивати здатність до адаптації,
виробляти

«імунітет»

до

стресових

ситуацій,

життєстійкість, а отже – використовувати стресові
ситуації для особистісного зростання і розвитку.
Слід

ще

наголосити,

що

будь-які

форми

покарання дитини, за яких принижується її власна
гідність, недопустимі!
Що потрібно змінити батькам, щоб створити
сприятливу сімейну атмосферу
1. Недоліки власного характеру й поводження, які
ви б не хотіли побачити у своєї дитини.
2. Підвищений інтерес до себе, своєї роботи, своєї
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зовнішності.
3. Небажання й невміння заради своєї дитини піти
на жертви пов'язані з витратами сил, часу або грошей.
4. Емоційна байдужність, невміння бачити, чути,
почувати радість і прикрість дитини.
5. Надмірну опіку, вимогливість, контроль і диктат,
які

перетворилися

у

вашій

родині

в

стереотип

поводження.
6.

Конфліктні,

недружелюбні,

непримиренні

взаємини зі своїм супругом(ю).
7.

Свою

відсутність

підвищену чутливість

психологічного

захисту

до
від

стресів і
негативних

впливів.
Для налагодження спілкування з дітьми батькам
слід знати і намагатись дотримуватися «Заповідей
сімейного

виховання»,

які

сформулював

В.А.Сухомлинський:
1. Не принижуй.
2. Не погрожуй.
3. Не вимагай обіцянки.
4. Не моралізуй.
5. Не позбавляй дитину можливості бути самою
собою.
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6. Не зашкодь.
7. Не бійся визнати свою помилку.
8. Розпочинай виховання з себе.
9. Вір у свою дитину.
10. Допоможи дитині повірити в себе.
Тільки батьки можуть зробити, це для дитини,
щоб та стала соціально впевненою:
·

Потрібно хотіти почути дитину

·

Потрібно бути корисним для своєї дитини,

щоб виховати в неї самоповагу до себе , а не
заставляти діяти по вашому бажанню;
·

Потрібно бути готовим до сприйняття

почуттів дитини, не оцінювати та осуджувати їх;
·

Не потрібно робити все за дитину, дайте їй

змогу наступити на «свої граблі»;
·

Сприймайте свою дитину, як самостійну

особистість, поважайте її вибір.
Тема: Як будувати стиль своєї поведінки з дітьми
“групи ризику”
поради батькам та вихователям
З неспокійною дитиною:
- уникайте крайнощів: не можна дозволяти дитині
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робити все, що їй заманеться, але не можна і все
забороняти; чітко вирішите для себе, що можна і що не
можна, і погоджуйте це зі всіма членами сім’ї;
- своєю поведінкою показуйте дитині приклад:
стримуйте свої емоції, адже вона наслідує вас в своїй
поведінці;
- приділяйте дитині достатньо уваги, хай вона
ніколи не відчуває себе забутою, але в той же час
поясніть дитині, що бувають моменти, коли у вас є інші
турботи, треба це зрозуміти і прийняти;
- пам’ятайте, що істеричні приступи частіше за все
пов’язані з прагненням звернути на себе увагу або
викликати жалість і співчуття. Не треба потурати дитині,
не треба змінювати своїх вимог, краще, коли дитина
заспокоїться, пояснити їй, чому ви поступили так, а не
інакше.
З конфліктною дитиною:
- стримуйте прагнення дитини провокувати сварки з
іншими. Треба тактовно коректувати недружні погляди
один на одного або бормотання чого-небудь з образою
собі під ніс;
- не прагніть припинити сварку, звинувативши іншу
дитину в її виникненні і захищаючи свою. Прагніть
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об’єктивно розібратися в причинах;
- після конфлікту обговоріть з дитиною причини
його виникнення, визначте неправильні дії своєї дитини,
які привели до конфлікту. Спробуйте знайти інші
можливі способи виходу з конфліктної ситуації;
- не обговорюйте при дитині проблеми її поведінки.
Вона може затвердитися в думці про те, що конфлікти
неминучі і продовжуватиме провокувати їх;
- не завжди слід втручатися в сварки дітей, потрібно
дати їм можливість самим порозумітися і навчитися
спілкуватися один з одним. Проте, якщо під час сварок
один з них завжди перемагає, а інший виступає
―жертвою‖, слід перервати таку гру, щоб запобігти
формуванню боязкості у переможеного.
З сором’язливою дитиною:
- розширюйте коло знайомств своєї дитини, частіше
запрошуйте до себе друзів, беріть малюка в гості до
знайомих людей, запрошуйте дітей в гості, розширюйте
маршрути прогулянок і екскурсій, учіть дитину спокійно
відноситися до нових місць і людей;
- не варто постійно турбуватися за дитину, прагнути
повністю оберігати її від всіляких небезпек, в основному
придуманих вами, не старайтеся самі зробити все за
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дитину, попередити будь-які утруднення, дайте їй певну
міру свободи і відкритих дій;
- постійно укріплюйте у дитини упевненість в собі,
у власних силах;
- залучайте дитину до виконання різних доручень,
пов’язаних із спілкуванням, створюйте ситуації, в яких
сором’язливій дитині довелося б вступати в розмову з
―чужою дорослою‖ (в магазині, на зупинці, в дитячому
парку, кінотеатрі).
З замкнутою дитиною:
- розширюйте коло спілкування вашої дитини,
приводьте в нові місця і знайомте з новими людьми;
- підкреслюйте переваги і корисність спілкування,
розказуйте дитині, що нового і цікавого ви дізналися, а
також, яке задоволення отримали, спілкуючись з тією або
іншою людиною;
- намагайтеся самі стати для дитини прикладом
людини, що ефективно спілкується.
ВИСНОВОК
Це все штовхає на думку про те, що батькам не
вистачає потрібної підготовки у вихованні підростаючого
покоління, від якого залежить наше майбутнє.
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Не викликає заперечень той факт, що особистість
може

виховати

лише

особистість.

Те,

наскільки

цілеспрямовано вихователь сам задіяний у систему
соціальних зв’язків, наскільки сам засвоює і збагачує
досвід своїх попередників, зумовлює і його потенціальні
можливості як суб’єкта соціалізації дитини.
Тренінг для батьків
Концептуальною основою тренінгу являється ідея
співпраці дорослого з дитиною, тому основна мета
програми – сприяти становленню і розвитку стосунків
партнерства і співпраці батьків з дитиною. Завдання
програми: розширення можливостей розуміти свою
дитину; покращення рефлексії взаємостосунків батьків з
дітьми;

вироблення

навичок взаємодії

з

дитиною;

активізація комунікації в сім’ї.
Перелік тем тренінгу:
1. „Знайомство‖.
Мета: знайомство учасників один з одним і з
груповою

формою

роботи.

Загальна

орієнтація

в

проблемах батьків.
2. „Світ дитинства і світ дорослих‖.
Мета: усвідомлення різниці між світом

дитини і

дорослого, що виражається в особливостях сприймання,
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емоційних переживаннях, мотивації поведінки і т. д.
Отримання навиків аналізу причин поведінки дитини,
виходячи з позиції дитини.
3. „Мова прийняття‖ і „Мова неприйняття‖.
Мета: знайомство з поняттям „прийняття‖ дитини,
особливостями приймаючої і не приймаючої поведінки
батьків.

Визначення

„мови

прийняття‖

і

„мови

неприйняття‖ .
4.

„Проблеми дітей і проблеми батьків». Активне

слухання як спосіб вирішення проблем дітей.
Мета: пояснити відмінності між проблемами батьків
та

проблемами

дітей;

познайомитись

з

метою

і

прийомами активного слухання, розвинути навички
активного слухання.
5. „Спільне заняття з дітьми‖.
Мета: знайомство з дітьми, опис батьків „очима‖
дітей, визначення „вузьких‖ зон взаємодії батьків з
дітьми,

усвідомлення

ситуацій

взаємодії

і

співробітництва.
6. „Заохочення і покарання‖.
Мета: знайомство з принципами використання
заохочення і покарання.
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Крім того, пропонуємо вихователям

продумати

завдання для спілкування з батьками неблагополучних
дітей, в основу якого має бути покладено їхні захоплення
у минулому, враження від проведених розваг і свят, показ
досягнень їхніх дітей тощо.
Діагностична методика „Малюнок сім’ї”
Цю

методику

радимо

використовувати

по

досягненню дитиною 5 років. Вона базується на
усвідомленні

того,

що

діти

по-своєму

оцінюють

поведінку батьків. Особливе дитяче осмислення викликає
певну емоційну реакцію, яку дорослі не розуміють. У
внутрішньому світі дитини переплітається, на перший
погляд, несумісне, неможливе, випадкове, створюються
фантастичні образи, власні „теорії‖, версії. Спираючись
на них діти й поводять себе своєрідно. Батьки не
здогадуються

про

такі

премудрості,

дивуються

і

переживають за вчинки та духовний розвиток дитини.
Проведення: дитині дають стандартний аркуш
паперу (без лінійок і клітинок), кольорові олівці (простий
олівець краще не давати) і просять: „Намалюй, будьласка, свою родину‖. Такі запитання, як-от: „А кого це?‖,
„А як це‖, „А я не хочу‖ – дуже діагностичні, вони
свідчать про несформованість у дитини поняття „сім’я‖,
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„родина‖ або про наявність занепокоєння, пов'язаного зі
стосунками у сім’ї. Можна попросити намалювати сім’ю
звірів. При проведенні подібного завдання потрібно
враховувати наступне:
а)

важливо, щоб настрій у дитини був звичайним.

Не треба давати це завдання після сімейних конфліктів,
скандалів. Інакше Ви матимете ситуаційний малюнок, що
відповідає сприйняттю лише на даний момент;
б) не стійте над дитиною під час виконання
завдання,

інформативно

такий малюнок буде спотворений Вашим контролем;
в)

не обговорюйте результати при дитині – цей

тест для Вас, для Ваших роздумів, кращого розуміння
емоційних проблем Вашої дитини;
г)

у ході малювання обов’язково стежте за

послідовністю

зображення

персонажів

і

предметів.

(Важливо, кого дитина малює першим, кого останнім, а
не тільки те, як це виглядає на малюнку).
Правила інтерпретації малюнка розроблені відомим
у нашій країні

та

за

кордоном психоаналітиком,

професором В.К.Лосевою.
Правило 1. На малюнку нічого випадкового бути не
може. Адже дитина малює не предмети, натури, а
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виражає свої емоції та переживання з приводу близьких їй
людей. Обмовки типу: „А брата я просто забув
намалювати‖ або „Сестра у мене не вмістилася‖ повинні
втратити для Вас значення. Якщо хтось із членів сім’ї на
малюнку

відсутній,

це

може

означати:

наявність

неусвідомлених негативних почуттів до цієї людини, які,
проте, дитина сприймає як заборонені. Наприклад, сильні
ревнощі до старшого брата або сестри; повну відсутність
емоційного контакту із „забутою‖ на малюнку людиною.
Цієї людини ніби немає в емоційному світі дитини.
Правило 2. Якщо на малюнку відсутній сам автор, то
Ви можете будувати гіпотезу у двох напрямках: або це
труднощі самовираження у стосунках із близькими:
„Мене тут не помічають‖, „Мені складно знайти своє
місце‖; або: „Я і не намагаюся знайти своє місце або
спосіб самовираження‖, „Мені й без них непогано‖.
Правило 3. Розмір намальованого персонажа або
предмета виражає його суб’єктивне значення для дитини,
тобто яке місце посідають стосунки з цим персонажем або
предметом на даний момент у душі дитини. Наприклад,
якщо на малюнку бабуся більша за лінійними розмірами
від мами й тата, то це означає, що зараз стосунки з
батьками стоять на другому плані.
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Правило 4. Після того, як дитина закінчить
малюнок, обов’язково запитайте її „хто є хто‖ на
малюнку, навіть якщо Вам здається, що Ви і так це
зрозуміли. Це необхідно, бо навіть якщо кількість
персонажів дорівнює кількості членів сім’ї, хтось із
реальних членів родини може бути відсутній, а замість
нього може бути зображений вигаданий персонаж.
Наприклад, Дід Мороз, фея.
Правило

5.

Вигадані

персонажі

символізують

незадоволені потреби дитини, вона задовольняє їх у своїх
фантазіях, у вигаданих стосунках. Якщо Ви зустрілись із
таким персонажем, то ретельно розпитайте у дитини про
нього – так Ви дізнаєтесь, чого ж не вистачає дитині у
житті. Звичайно, це не означає, що Ви зможете одразу
„додати‖ дитині те, чого не вистачає. Або те, що у
нездійснених бажаннях винні саме Ви. Наприклад, образ
феї може символізувати типову дитячу потребу миттєвого
безапеляційного виконання бажань. Неможливість такого
виконання дитина ще повинна буде прийняти для себе,
щоб навчитися покладатися на свої сили.
Правило 6. Уважно роздивіться, хто на аркуші
розташований вище, а хто нижче. Найвище, як правило,
розташований персонаж, який має, на думку дитини,
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найбільше влади у сім’ї, хоча він може бути найменшим
за розміром. Найнижчим буде той, чия влада у сім’ї
мінімальна. Наприклад, якщо найвище намальований
телевізор або шестимісячна сестра, то це означає, що, на
думку дитини, саме вони і керують у родині.
Правило 7. Відстань між персонажами (лінійна
дистанція)

однозначно

пов’язана

з

дистанцією

психологічною. Інакше кажучи, хто дитині ближчий, того
вона і зображує ближче до себе. Те ж саме можна сказати
й

про

інших

персонажів,

кого

дитина

сприймає

близькими один одному, того так намалює.
Правило

8.

Якщо

дитина

малює

себе

дуже

маленькою порівняно з аркушем, то у неї на даний
момент низька самооцінка.
Правило

9.

Персонажі,

які

безпосередньо

торкаються один одного на малюнку, наприклад, руками,
перебувають у такому самому тісному психологічному
контакті. Персонажі, які не торкаються один одного,
такого контакту, на думку дитини, не мають.
Правило 10. Персонаж або предмет, що викликає у
автора малюнка занепокоєння, тривогу, малюється або
сильним натиском олівця, або дуже заштрихований, або
його контур обведений кілька разів. Але буває і так, його
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контур обведений дуже тоненькою тремтливою лінією.
Дитина ніби не наважується його зобразити.
Правило 11. Голова – важлива і найцінніша частина
тіла. Розум, сміливість – у голові. „Найрозумнішим‖
дитина вважає того, кого нагородила найбільшою
головою.
Правило 12.Очі, не тільки для того, щоб ними
дивитися на світ, вважає дитина, а й для того, щоб ними
„плакати‖. Адже плач – перший природний спосіб
вираження

дитиною

емоцій.

Тому

очі

-

„орган‖

вираження смутку та прохання про емоційну допомогу.
Персонажі з великими розширеними очима сприймаються
дитиною як тривожні, занепокоєні, вони просять, щоб їм
допомогли. Персонажі з очима-крапочками або очимащілинками несуть у собі внутрішню заборону на плач,
перебування в залежності; такі діти не наважуються
просити допомоги.
Правило 13. Вуха - „орган‖ сприйняття критики та
різних думок інших людей щодо себе. Персонажі з
найбільшими вухами повинні завжди усіх слухатися.
Персонаж, що зображений без вух, нічого не слухає,
ігнорує все, що про нього кажуть.
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Правило 14. Навіщо людині рот? Щоб їсти і
говорити? І це все? Ще для того, щоб виражати агресію:
кричати, кусатися, ображати, сваритися. Тому рот – це ще
й „орган‖ нападу. Персонаж з великим та заштрихованим
ротом сприймається як джерело загрози (не обов'язково
тільки через крик). Якщо ж рота зовсім нема або він
намальований „крапочкою‖ чи „рискою‖ – це значить, що
дитина приховує свої почуття, не може їх висловити, не
впливає на інших.
Правило

15.

Шия

символізує

схильність

до

раціонального самоконтролю голови над почуттями. Той
персонаж, у якого вона є, здатен керувати своїми
почуттями. Дитині здається, що дорослі вимагають від неї
більшої здатності „тримати себе у руках‖, стримувати
свої емоції. А ось у дорослих персонажів шия є - „їм
можна не стримувати себе‖, „вони можуть робити те, що
захочуть‖, вони, на думку дитини, вже виховані.
Правило

16.

Функція

рук

–

чіплятися,

приєднуватися, взаємодіяти з оточуючими людьми та
предметами,

тобто

бути

здатними

щось

робити,

змінювати. Що більше пальців на руках, то більше дитина
відчуває здатність персонажа бути сильним, могутнім,
таким, який може зробити будь-що (коли на лівій руці - у
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сфері спілкування з близькими, у сім’ї, а якщо на правій –
поза сім’єю, у дитячому садку, дворі, школі); коли
пальців менше, то дитина відчуває внутрішню слабкість,
неспроможність до дії. Що могутнішим персонаж
сприймається дитиною, то більші у нього руки.
Правило 17. Ноги – для ходьби, пересування у
життєвому просторі, який збільшується, вони для опори у
реальності та сфері пересування. Що більша площа
опертя у ніг, то міцніше та впевненіше персонаж стоїть на
землі. Права нога символізує опору в позасімейній
реальності, а ліва – у світі близьких емоційних контактів.
Правило 18. Сонце на малюнку – символ захисту і
тепла, джерело енергії. Люди та предмети між дитиною та
сонцем – те, що заважає відчувати себе захищеним,
користуватися енергією та теплом.
Правило 19. Зображення великої кількості дрібних
предметів – фіксація на правилах, порядкові, схильність
до стримування власних емоцій.
Правило

20.

Зображення

великої

кількості

„закритих‖ деталей (шафи, ґудзики, вікна) сигналізує про
заборони, таємниці, до яких дитина не допускається.
Перерахованих

правил,

які

рекомендовані

для

інтерпретації малюнків родини психологом В.К.Лосевою,
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буде достатньо для відкриття несподіваних аспектів
життя сім’ї, які помічає дитина. Правила інтерпретації
дитячих малюнків розповсюджується також і на малюнки
дорослих.
Діагностична методика „Вивчення ідентифікації
дітей з батьками”
Для дітей віком від 4-ох років важливим етапом
формування особистості є рольова ідентифікація дітей з
батьками. Вона виникає як результат взаємодії дитини
передусім з матір'ю і батьком. В цьому складному процесі
тісно переплетені між собою її пізнавальна, емоційна,
поведінкова

сфери.

Одним

з

методів

вивчення

ідентифікації дітей з батьками є бесіда. Нами був
використаний опитувальник розроблений А.І.Захаровим.
Дитині задають наступні запитання.
1. Якби ти брав участь у грі „Сім’я‖, то кого б ти
зображав, ким би в ній став – мамою, татом або собою?
2. 3 ким ти живеш вдома?
3. Хто в сім’ї, на твою думку, головний з батьків в
сім’ї чи в сім’ї нема головного?
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4. Коли ти виростеш, то будеш робити теж, що тато
(мама – у дівчаток) на роботі чи інше?
5. Коли ти станеш дорослим і у тебе буде хлопчик
(дівчинка – відповідно до статі досліджуваного), ти
будеш виховувати його так, як тебе зараз виховує тато
(мама – у дівчаток)?
6. Якби вдома довго нікого не було, то кого з батьків
ти хотів би бачити в першу чергу?
7. Якби з тобою сталося горе, біда, нещастя, ти
розповів би про це татові (мамі - у дівчаток)?
8. Якби з тобою трапилось горе, біда, нещастя, ти
розповів би про це мамі (татові – у хлопчиків)?
9. Ти боїшся, що тебе покарає тато (мама – у
дівчаток)?
10. Ти боїшся, що тебе покарає мама (тато – у
дівчаток)?
Обробка та інтерпретація результатів
За допомогою перших 5 питань діагностуються
компетентність і престижність батьків у вихованні дітей,
інші питання направлені на виявлення особливостей
емоційних відносин з батьками.
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При обробці і аналізі результатів опитування
важливо враховувати наступне:
вік найбільш вираженої ідентифікації з батьками тієї
ж статі складає у хлопчиків 5-7 років, у дівчаток – 3 - 8
років;
успішність

ідентифікації

залежить

від

компетентності і престижності батьків тієї ж статі в
уявленні дітей, а також від наявності в сім’ї ідентичного
їх статі члена прабатьківської сім’ї (дідусі – у хлопчиків і
бабусі – у дівчаток);
ідентифікація з батьками тієї ж статі в сім’ї
сполучена з емоційно теплими стосунками з одним із
батьків іншої статі;
зменшення інтенсивності ідентифікації з батьками
тієї ж статі обумовлено формуванням „Я‖-концепції,
тобто розвитком самосвідомості, показником якої слугує
вибір себе. Вибір себе переважає у хлопчиків з 10 років, у
дівчаток з 9 років, відображаючи зростаючу особисту
автономію –емансипацію – від батьківського авторитету;
ідентифікація з батьками тієї ж статі у дівчаток
відрізняється від подібної ідентифікації у хлопчиків
наступними особливостями:
а) більшим віковим періодом ідентифікації дівчаток;
154

б) більшою інтенсивністю процесу ідентифікації,
тобто дівчатка частіше обирають роль матері, ніж
хлопчики роль батька;
в) більшою значимістю для ідентифікації дівчаток
емоційно теплих і довірливих стосунків з матір’ю, ніж
цих стосунків з батьком у хлопчиків;
г) більшою залежністю ідентифікації дівчаток від
характерна стосунків між батьками, коли конфлікт матері
з батьком негативно впливає на ідентифікації дівчаток з
матір’ю;
д) меншим впливом сестри на ідентифікацію
дівчаток з матір’ю, ніж брата на ідентифікацію хлопчиків
з батьком.
Деякі

підказки

в

інтерпретації

отриманих

відповідей.
- якщо дитина обрала роль батька однієї ж статі, то
вона відчуває потребу в рольовій ідентифікації з ним.
- зазвичай дитина на перше місце ставить найбільш
авторитетну для неї особу, до якої вона відчуває почуття
прив’язаності. Перерахування одного з дорослих на
останньому місці вказує або на меншу значимість для
дітей, або на можливу диспозицію у стосунках з ним.
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Останнє особливо характерне, якщо дитина може забути
перерахувати одного з членів сім’ї.
- перевага тієї ж професії, як правило, ознака
високого авторитету батьків в уявленні дітей.
-у

більшості

випадків

діти

не

змінюють

батьківської ролі, явно віддаючи перевагу зберегти
хороші стосунки. Ведучий мотив при цьому – страх
втрати любові у занадто зайнятих і принципових батьків.
- вибір матері вказує на прив’язаність до неї. Якщо у
відповіді вона не стоїть на першому місці, то це свідчить
про виражені емоційні проблеми з нею.
- негативна відповідь у 7 і 8 запитаннях свідчить про
розбіжності з батьками. Зазвичай менша щирість з
батьком вказує не стільки на конфлікт з ним, скільки на
його недостатню роль в сім’ї і відсутність довірливих
стосунків з дітьми.
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Тренінг взаємодії батьків з дітьми
Заняття 1. „Знайомство”
Мета: знайомство учасників один з одним і з
груповою

формою

роботи.

Загальна

орієнтація

в

проблемах батьків.
Зміст заняття
1.

Ведучий знайомить учасників з метою і

задачами

тренінгу.

Обговорюються умови і режим роботи, вводяться правила
групової роботи.
Ведучий розповідає, в якій формі проходитимуть
заняття і яким основним
темам вони будуть присвячені. Він також розкриває
учасникам філософію, на якій будуються відносини і
взаємодія з дітьми – визнання особистості дитини і
прагнення до співпраці.
- Процедура знайомства: учасники представляються
і виказують свої побоювання і очікування в майбутній
роботі.
- Психогімнастична вправа: встати і помінятися
місцями за певною ознакою.
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- Ведучий говорить про важливість розуміння себе
самого і розуміння своєї дитини, пропонує батькам
відповісти на ряд питань. Батьки вперше звертаються до
своїх щоденників, про яких ведучий повинен сказати
особливо. Слід звернути увагу на важливість ведення
щоденників і виконання домашніх завдань, оскільки їх
обговорення завжди відбувається на подальших заняттях.
Відповідаючи на питання, батьки заповнюють таблицю,
де відповідають за себе і за дитину, залишаючи місце для
реальної відповіді дитини, яку вони одержать вже удома.
Ось

примірний

перелік

питань

для

старших

дошкільників і їх батьків. Моя улюблена тварина і чому?
Моя не улюблена тварина і чому? Мій улюблений колір і
чому? Колір, який мені менше всього подобається і чому?
Моя улюблена казка? Казка, яка мені не подобається? У
іншій людині мені найбільше подобається така якість,
як..., а не подобається... Якби у мене була фантастична
можливість стати кимсь на один день, то я б став... Чому?
Доброго чарівника я попросив би про... А злого попросив
би про... Чому? У яких тваринах перетворив би чарівник
мене самого і членів моєї сім’ї. Чому?
Далі при обміні відповідями на питання, заняття
часто приймає вид вільної дискусії, яку ведучому варто
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заохочувати. Тут важливо, щоб учасники групи розповіли
про себе, знайшли те загальне, що об’єднує їх самих і їх
дітей. Ведучий, проводячи просту статистику, може
підкреслити, які тварини, казки, бажання і т.д. називалися
в групі найчастіше.
6.

Можна також запропонувати групі роботу в

малих групах по 3-4 люди. Задачею учасників буде
тлумачення значення запропонованих прислів’їв, що
стосуються відносин в сім’ї. Кожній підгрупі ведучий
пропонує

для

розгляду

три-чотири

прислів’я.

На

закінчення роботи над прислів’ями групи дають варіанти
тлумачення прислів’їв, пояснюють, що мали на увазі наші
предки і наскільки це актуально у наш час. Ведучому
важливо

шукати

шляхи

для

створення

атмосфери

групової згуртованості і підкреслювати можливість
використовування свого і чужого досвіду для вирішення
проблем виховання.
7.

Домашня робота включає завершення таблиці

в графі відповідей дитини. Батько повинен поставити
дитині питання, що є у нього, записати відповіді дитини і
порівняти їх з тими, які він припускав. Друга частина
завдання може полягати в тому, щоб запитати дитину про
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значення однієї-двох прислі’їв і спробувати пояснити
йому їх значення. Примітка ведучому.
Багато питань з переліку, які задаються батькам на
цьому занятті і даються як домашнє завдання, торкаються
наших бажань, нереалізованих можливостей, уявлень про
ідеальне існування. Далеко не завжди батьки добре
знають про істинні сподівання і бажання своїх дітей.
Обмін власними відповідями на питання не тільки сприяє
знайомству батьків один з одним, але і спонукає їх до
самоаналізу.
Не дивлячись на зміни в світі, найбільш цінованими
в людях якостями залишаються доброта, чесність,
відвертість,

вірність,

неприйнятних

відповідальність,

найчастіше

називаються

а

в

числі

брехливість,

лицемірство. (Групи різні, а якості повторюються.) А що
стосується тварин, то кішки і собаки, безумовно,
тримають пальму першості. Бажання перетворитися на
кого-небудь у дорослих часто пов'язане з потребою
понестися

від

турбот

(вітерцем,

хмарою,

птахом,

струмочком) або знайти могутність (як чарівник, володар
квітки-семиквітки). Вибір казок диктується якостями,
яким віддається перевага, казкових героїв (щирість,
безкорисливість, справедливість, краса і т. д.), проте
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частіше сюжети казок є віддзеркаленням реалізованих або
нереалізованих життєвих сценаріїв. І якщо такі казки –
„Царівна-жаба‖, „Яскраво-червона квіточка‖, „Червона
шапочка‖ –потрапляють як в розряд улюблених, так і в
розряд не улюблених, то вже в кожній групі знаходяться
учасниці, які згадують свою улюблену „Попелюшку‖,
„Білосніжку‖, „Сплячу красуню‖, „Морозко‖.
Роздуми на тему „Чому мені не подобається ця
казка?‖ можуть бути ще більш захоплюючими, ніж пошук
причин

переваги

улюбленого

сюжету.

Казки,

які

зачаровували в дитинстві нехитрими, повторюваними
діями,

здаються

дорослим

людям

дурними,

незрозумілими, нетямущими („Колобок‖, „Курочка Ряба‖,
„Ріпка‖ і т. п.). Дійсно, значення багатьох казок
приховане в глибині століть: хто здогадається зараз, що
золоте

яйце – символ вічного життя, і той, хто його

розіб’є, знайде щастя безсмертя? Так і казки писалися
колись не для дітей.
Заняття 2. „Світ дитини і світ дорослих”
Мета: усвідомлення різниці між „світом‖ дитини і
дорослого, що виражається в особливостях сприймання,
емоційних переживаннях, мотивації поведінки і т. д.
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Отримання навиків аналізу причин поведінки дитини,
виходячи з позиції дитини.
Зміст заняття
1.Заняття можна починати з вправи з м’ячем: кинути
м’яч і дати побажання іншому.
2.Обговорення

домашнього

завдання

у

формі

групової дискусії у великому крузі.
3.Інформаційна частина. Ведучий пояснює причини
різної

організації

сприйняття

навколишнього

світу

дитини і дорослого, вказує на імпульсну, емоційність,
уявну алогічність дитячих вчинків, дитячий натуралізм і
т.п. Ми часто виходимо з положення, що діти повинні нас
і навколишній світ розуміти так само, як дорослі, але це
найбільша

помилка.

Діти

роблять

свої

висновки,

враховуючи при цьому не тільки те, що ми їм говоримо,
але і те, що ми при цьому робимо, як поводимося з
іншими людьми. Наш особистий приклад є часом більш
виховуючим, ніж будь-які моралі.
„Занурення‖. Учасникам пропонується одна або
декілька ситуацій взаємодії між батьками і дітьми і
дається завдання уявити себе на місці дитини. Якщо для
«занурення» використовується принцип візуалізації, яка
звичайно проводиться із закритими очима, то тоді
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повинна бути тільки одна ситуація. Далі учасники
діляться емоційним досвідом мешкання ситуації. Ситуації
можуть бути підібрані з урахуванням віку дітей даних
батьків і найхарактерніших проблемних ситуацій.
Ось зразковий текст такого „занурення‖, складеного
за принципом візуалізації. Для його проведення можна
використовувати музику релаксації.
Занурення в дитинство
Сядьте зручніше, ноги поставте на підлогу, так, щоб
вони добре відчували опору, спиною зіпріться на спинку
стільця. Якщо ви хочете відкашлятися, зробіть це зараз.
Закрийте очі, прислухайтеся до свого дихання, воно рівне
і спокійне. Відчуйте тяжкість в руках, в ногах. Потік часу
відносить вас в дитинство, в той час, коли ви були
маленькими. Уявіть теплий весняний день, вам 5, 6 або 7
років, уявіть себе в тому віці, в якому ви краще себе
пам’ятаєте. Ви йдете по вулиці, подивіться, що ви
одягнули, яке взуття, який одяг. Вам весело, ви йдете по
вулиці і поряд з вами близька людина, подивіться, хто це,
ви берете його за руку і відчуваєте його теплу надійну
руку. Потім ви відпускаєте його і тікаєте весело вперед,
але не далеко, чекаєте своєї близької людини і знову
берете її за руку. Раптом ви чуєте сміх, піднімаєте голову
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і бачите, що тримаєте за руку зовсім іншу, незнайому вам
людину. Ви повертаєтесь і бачите, що ваша близька
людина стоїть ззаду і усміхається. Ви біжите до неї і
знову разом за руку йдете далі і разом смієтеся над тим,
що відбулося. А зараз прийшов час повернутися назад в
цю кімнату, і коли ви будете готові, ви розплющите очі.
У

цьому

сюжеті

актуалізується

відчуття

прихильності і переживання втрати, хоча і миттєвої,
близької людини. Ситуація може збудити в учасниках
тренінгу як теплі, так і тривожні відчуття, вона дозволяє
побути дитиною і усвідомити, що значить присутність
надійного дорослого в цьому віці, яка його найбільша
роль для формування упевненості в подальшому житті.
„Притча про права‖. (Вправа розроблена Лебедевою
Е.І. і Їжовим Д.І. для „Тренінгу ефективної взаємодії
дорослого і дитини‖. Інститут тренінгу.) Ведучий ділить
групу на дві половини. Одна група представляє дітей, а
інша – батьків. Задача кожної групи полягає в складанні
списку своїх прав. Після того, як кожна група закінчила
підготовку такого списку (протягом 15-20 хвилин),
„батьки‖ і „діти‖ починають по черзі пред'являти ці права
один одному, причому кожне право може бути внесене в
остаточний список тільки тоді, коли воно прийняте
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іншою стороною. Кожна сторона має нагоду відхилити
якесь право або наполягати на його зміні. Ведучий
регулює дискусію і виносить прийняті обома сторонами
права на видне місце.
Якщо

дискусія

затягується

(а

звичайно

вона

проходить цілком «гаряче»), ведучий прояснює, чому
сторони не можуть домовитися, і припиняє обговорення,
скориставшись правом вето. Краще наперед попередити
групу про те, скільки часу відводиться на обговорення
кожного пункту, приблизно це займає не більш 3-5
хвилин.
У цій ігровій ситуації добре моделюються процеси
відстоювання дитячих прав і ті стани, які виникають у
зв’язку з цим у дітей і батьків, тому при підведенні
підсумків бажано звернутися до відчуттів учасників
групи.
Ще одна рекомендація: ведучому краще самому
розділити членів групи на „батьків‖ і „дітей‖, визначивши
в

групу

„дітей‖

найбільш

центрованих

на

своїй

батьківській позиції дорослих. Необхідно також нагадати
„дітям‖, що вони повинні писати свої права, виходячи з
своїх дитячих ролей, для цього можна встати на місце
власної дитини або пригадати себе в дитинстві. Група
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може домовитись, в якому віці знаходитимуться „діти‖,
які пишуть права, виходячи з своїх інтересів (права
шестирічних дітей можуть значно відрізнятися від прав
підлітків).
Психогімнастична
виходить

в

центр

вправа.
кола

і

Один

з

закриває

учасників
очі

(або

використовується пов’язка), інші підходять до нього і
кладуть свої руки на його долоні. Задача учасника –
вгадати, чиї це руки. Інший варіант цієї вправи припускає
не вгадування, а визначення по руках, якою мамою (або
яким татом) може бути ця людина: м’якшим або
жорсткішим. Таким чином, формуються дві групи: м’які і
суворі батьки. Після зняття пов’язки основний учасник
пояснює, на які ознаки він орієнтувався і чи співпали його
тактильні відчуття з тим, що він потім побачив. Вправа
дає чудовий привід для зворотного зв’язку учасникам
групи: як вони сприймаються по першому враженню як
батьки (адже це всього лише друге заняття).
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Заняття

3.

„Мова

прийняття”

і

„Мова

неприйняття”
Мета: знайомство з поняттям „прийняття‖ дитини,
особливостями приймаючої і не приймаючої поведінки
батьків.

Визначення

„мови прийняття‖ і „мови

неприйняття‖.
1.Заняття можна починати з вправи з м’ячем: кинути
м’яч і сказати комплімент іншому.
2.Обговорення домашнього завдання у формі обміну
думками,

враженнями,

відчуттями,

які

викликало

виконання домашнього завдання
‖Що мене радує і що засмучує в моїй дитині‖.
Кожен учасник розказує про зміст таблиці. Ведучий
ставить питання батькам про те, яку частину таблиці їм
було важчим заповнити, де у них вийшло більше записів.
Якщо хтось з батьків не виконав домашнє завдання, слід
ще

раз

підкреслити

особливу

важливість

ведення

щоденника. В ході дискусії, можливо, хтось з батьків
захоче поділитися власним досвідом або дати ради
іншому. Проте не слід затягувати дискусію. Можна
запропонувати батькам у відповідь на ради інших не
вступати в полеміку, але відповідати у формі „спасибі, я
подумаю‖. Ведучий також звертає увагу на зв’язаність
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деяких характеристик дитини з лівою і правою частиною
таблиці, на те, що продовженням гідності дитини часто є
його недоліки.
3.Інформаційна частина. Ведучий розказує про зони
ухвалення, про відносно приймаючого батька, про те, від
яких ситуацій, властивостей батька і особових якостей
дитини залежить зміна співвідношення зон ухвалення і
неприйняття. Спільно з батьками знаходяться ті чинники,
від яких залежить ухвалення або, навпаки, неприйняття
дитини. Ведучий обговорює з учасниками групи, що
значить „мова ухвалення‖ і „мова неприйняття‖, говорить
про те, що означають:
- оцінка вчинку („Мені шкода, що ти не поділився з
сестрою іграшками‖) і оцінка особи („Ти дуже жадібний
хлопчик‖);
- тимчасова мова („сьогодні у тебе це завдання не
вийшло‖) і постійна мова („у тебе ніколи нічого не
виходить як слід‖);
-

невербальні

прояви

„мови

ухвалення

і

неприйняття‖ (усмішка, погляди, жести, інтонації, пози).
Спільно з групою ведучий складає список елементів
„мови ухвалення‖ і „мови неприйняття‖, до складання
списку треба привертати всіх учасників, по ходу дискусії
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прояснюючи

уявлення

групи

про

ухвалення

і

неприйняття. Учасники групи як би відповідають на
питання: „Як дитина взнає, що ми приймаємо або,
навпаки, не приймаємо її?‖
4. Ведучий пропонує групі по експериментувати з
„мовою ухвалення‖ і „мовою неприйняття‖. Для цього
учасники групи малюють в своїх щоденниках наступну
таблицю.
Фраза дитини

Відповідь
на

Відповідь
‖мові на „мові ухвалення‖

неприйняття‖
1.
Далі ведучий пропонує кожному сказати якусь
фразу від імені дитини, а члени групи і ведучий
записують

у

відповідь

фразу

спочатку

на

„мові

неприйняття‖, а потім на „мові ухвалення‖. Після того, як
фрази записані і батьки заповнили обидві частини
таблиці, тренер просить одного з батьків ввійти в роль
дитини і вимовити свою фразу. Решта батьків відповідає
йому спочатку на „мові неприйняття‖, а потім на „мові
ухвалення‖. Потрібно попросити батька, що знаходиться
в ролі дитини, фіксувати відповіді, які викликають
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найсильніші

відчуття.

Для

посилення

„враження

дитинства‖ і впливу з боку інших, всі батьки стоять, а
„батько-дитина‖ сидить. Після того, як батько побував в
ролі дитини, ведучий пропонує йому поділитися тими
враженнями, які у нього виникали.
В ході виконання цієї вправи важливо акцентувати
увагу батьків на тому, що між згодою і ухваленням є
відмінності. Легко демонструвати ухвалення, у всьому
погоджуючись з іншою людиною; набагато важче, не
погоджуючись, все-таки вселити в нього упевненість у
тому, що ви приймаєте його особу, зважаєте на нього,
хоча і володієте іншою точкою зору.
5.Психогімнастична вправа: передача відчуття по
колу за допомогою тактильних відчуттів із закритими
очима. Для цього один з учасників прагне передати
виникле у нього відчуття (або просто свою ідею про
певне відчуття) сусіду, а той в свою чергу – вже іншій
людині, але теж своєму сусіду. Оскільки група сидить із
закритими очима, то при розпізнаванні відчуття можна
спиратися тільки на відчуття рук і тіла. Учасники групи
можуть передавати відчуття таким же чином, як і
одержали, або скористатися своїм способом, важливо
лише, щоб відчуття збереглося.
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6.Домашнє завдання. Намалювати круглий стіл з
дитиною і попросити дитину розсадити за цим святковим
столом тих, кого він хотів би бачити на сімейному святі.
Дитина сама повинна намалювати ту кількість стільців,
яка їй необхідна, не треба їй підказувати і нав’язувати
своє рішення.
Обговорити

з

дитиною

значення

слова

„комплімент‖. Зробити один одному компліменти.
Заняття 4. „Проблеми дітей і проблеми батьків”.
Активне слухання як спосіб рішення проблем дітей.
Мета:

пояснити

відмінності

між

проблемами

батьків та проблемами дітей; познайомитись з метою і
прийомами

активного

слухання,

розвинути

навики

активного слухання.
Зміст заняття
1.

Психогімнастична вправа: кожен по черзі

виказує побажання групі на сьогоднішній день. Вправу
можна виконувати з м’ячем або замінюючи його
предметом. Варіант: дати індивідуальне

побажання

(побажати щось на рік або на місяць комусь в групі). Не
забути, щоб кожен одержав м’яч.
2.

Обговорення домашнього завдання у формі

обміну змістом записів з щоденників. Це домашнє
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завдання дозволяє батькові краще взнати, кого дитина
включає в своє найближче соціальне оточення. Чи вважає
вона таким тільки членів своєї сім’ї або приєднує до них
інших дорослих, своїх друзів, родичів і т.п. Відомо, що
саме люди з найближчого оточення роблять значущий
вплив на дитину. При обговоренні можна звернути увагу
батьків на те, як розсаджує дитина своїх гостей, кого
наближає, а кого віддаляє від себе, які мікрогрупи
створить.
В цілому можна сказати, що бувають більш
„закриті‖ і „відкритіші‖ сім’ї, і в малюнку дитини це
відображається великим або, відповідно, меншим складом
запрошених на свято. Ступінь відвертості сім’ї не можна
розцінювати з погляду позитивності-негативності, кожна
сім’я живе своїм „статутом‖. Проте важливо, щоб зайва
інтровертованість батьків не заважала дитині освоювати
різні

типи

відносин

між

людьми.

За

моїми

спостереженнями, складні в спілкуванні діти часто не
одержують

того

необхідного

наочного

прикладу

спілкування між друзями, який могли б давати їм батьки
(але з якихось причин не дають).
У малюнках дітей добре видно, наскільки діти
готові змішувати свій «дитячий світ» з «дорослим
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світом». Деякі діти навіть в підлітковому віці садять за
стіл своїх друзів разом з батьками (хоча це і не завжди
прийнято в сім’ї), а інші вже в ранньому віці відділяють
себе від дорослих. У цьому завданні, як і у всіх інших, не
ставляться цілі вказати, як повинно бути, важливо, щоб
батько міг краще зрозуміти концепцію найближчого
оточення, що формується, у його дитини і свій ступінь
впливу на неї. Тренер лише створює ситуацію і сприяє
обговоренню в групі тих проблем, які можуть хвилювати
окремих учасників.
3. Інформаційна частина. Ведучий перераховує ті
проблеми, які підіймалися батьками в ході минулих
занять. Він обговорює питання з групою, якого роду це
були проблеми – дітей або батьків. Наголошується
центрованість батьків на своїх проблемах, а не на
проблемах дитини. Часто це заважає слуханню своєї
дитини. Досвід показує, що при складанні списку дитячих
проблем

батьки

відчувають

значні

утруднення,

наприклад: мама говорить, що дитина погано вчиться, а
сама тут же сумнівається, чи дійсно це є проблемою для
дитини (швидше, його хвилює те, що батьки виказують
незадоволеність із цього приводу, а не власна успішність
в школі). Здавалося б, очевидні для підліткового віку
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проблеми: „погане відношення однокласників‖, „чому я
такий непривабливий?‖, „неподілена любов‖, „конфлікт з
вчителем‖ і т.п. – найчастіше залишаються за гранню
батьківської уваги. Батьки схильні приписувати свої
власні проблеми дітям. Чим ще пояснити вислів тата: „У
нього є проблема, він пізно лягає спати‖?
Навчитися відрізняти свої проблеми від проблем
дитини – дуже важливий елемент тренінгу. Від цього
залежить успішність застосування тих навиків, про яких
піде мова на цьому і наступних заняттях. Для надання
допомоги в рішенні проблем дитини можуть допомогти
прийоми активного слухання, а для дозволу власних
утруднень – „Я-повідомлення‖, констатуючі вислови.
Нарешті, для вирішення сумісних проблем важливо
володіти методами, використовуваними в конфліктних
ситуаціях.
Називаючи тему заняття

„Активне

слухання‖,

тренер пропонує сформулювати відповіді на питання:
„Що для мене значить добре слухати?‖ Чути і слухати –
різні поняття. Чути – розрізняти, сприймати щось слухом.
Слухати – направляти слух на щось (за словником
Ожегова).
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(Свої відповіді учасники групи можуть написати на
кольорових листочках і розмістити на листі ватману.)
Інформування батьків включає розповідь про те, яке
може бути слухання – пасивне (безмовне) і активне
(рефлексія). Безмовне слухання – мінімізація у відповідь
реакцій („Так, так‖, „Я тебе слухаю‖), підтримуюче вираз
обличчя, кивання головою на знак згоди. Якщо дитині
важливо висловитися і бути вислуханим, такого слухання
може бути цілком достатньо.
Далі ведучий розказує про важливість активного
слухання як способу рішення проблем дитини, про його
прийоми і про наслідки.
Активне слухання створює відносини теплоти;
батьки можуть «влізти в шкуру» дитини; полегшується
рішення проблем дитини; у дітей з'являється бажання
прислухатися до думки батьків. Активне слухання
допомагає виховувати самоконтроль і відповідальність.
Прийоми: переказ (повний і короткий), віддзеркалення
відчуттів,

уточнення,

резюмування

(підведення

підсумків), промовляння підтексту.
Переказ – виклад своїми словами того, що сказав
співрозмовник, він може бути повнішим на початку, а
надалі – коротшим, з виділенням найважливішого.
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Ключові слова: „Ти говориш...‖, „Як я розумію...‖,
„Іншими словами, ти вважаєш...‖. Батько, який може
повторити слова дитини, допомагає йому розібратися у
власних відчуттях і думках, звичайно, при цьому зовсім
не варто ставати «Батьком - папугою». Повторення
повинно

носити

емпатичний

характер,

тобто

використовуватися тоді, коли це необхідно, і відповідати
потребам дитини. Переказ – це своєрідний зворотний
зв’язок дитині: „Я тебе чую, слухаю і розумію‖. Часто
саме через відсутність такої реакції з боку своїх батьків
діти по декілька разів повторюють окрему фразу або
слово, як би не сподіваючись, що дорослі можуть почути
їх з першого разу. Складність формування навику
переказу полягає в тому, що при цьому необхідне
зосередитися на чужих думках, відключившись від своїх,
а слова інших звичайно викликають в нас власні спогади,
асоціації.

Уміння

розподіляти

увагу,

одночасно

утримуючи внутрішній лад своїх думок і хід міркувань
іншої людини, – це ознака сформованості навиків
активного слухання.
Уточнення

(з’ясування)

відноситься

до

безпосереднього змісту того, що говорить інша людина.
Уточнення може бути направленим на конкретизацію і
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з’ясування чого-небудь „Ти сказав, що це відбувається
давно. Як давно це відбувається?‖, „Ти саме у четвер не
хочеш йти в школу‖). Уточнення також може відноситися
до всього вислову іншої людини („Поясни, будь ласка, що
це значить?‖, чи не „повториш ще раз?‖, „Можливо,
розповіси

про

це

детальніше?‖).

Уточнення

слід

відрізняти від випитування („А навіщо ти це сказав?‖,
„Чому

ти

його

випитування

образив?‖).

може

На

зруйнувати

етапі

слухання,

бажання

говорить

повідомляти що-небудь. Часто це призводить і до
порушення контакту між людьми, який краще зберігати
під час бесіди
Віддзеркалення відчуттів – промовляння відчуттів,
які випробовує інша людина („Мені здається, ти
скривджений‖,

„Ймовірно,

ти

відчуваєш

себе

засмученим‖). Наслідки: діти менше бояться негативних
відчуттів; бачать, що батьки розуміють їх. Краще
називати відчуття в ствердній формі, оскільки питання
менше

виражає

співчуття.

Цей

прийом

сприяє

встановленню контакту і підвищує бажання іншої людини
розказувати про себе, але в тому випадку, якщо той не
намагається

приховувати

свої
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відчуття.

Батько

не

повинен займатися випитуванням тих переживань, які
дитина хоче залишити при собі.
Промовляння підтексту – промовляння того, про
що хотів би сказати співрозмовник, подальший розвиток
думок співрозмовника. Батьки часто добре розуміють, що
стоїть за словами дитини, який „закадровий переклад‖
можна здійснити. Наприклад, у фрази „Мама, а ти не
помітила, яке прибирання я сьогодні зробив?‖ підтекст
може бути таким: „Ти б мене похвалила‖ Промовляння
підтексту

треба

здійснювати

для

кращого

взаєморозуміння і подальшого просування в бесіді, а не
для того, щоб показати, наскільки добре слухаючий
батько знає дитину. А якщо знання використовується для
маніпуляції близькою людиною, зрештою це руйнує
сприятливі взаємостосунки. І вже, звичайно, промовляння
не повинне перетворюватися на оцінювання, що іноді
дуже хочеться зробити батькові в розмові з дитиною
(наприклад,

„Ти

Оцінювання

у

міг

би

будь-якої

бути

і

людини

по

скромніше‖).

блокує

бажання

розказувати про проблему.
Резюмування використовується в тривалих бесідах
або переговорах „Отже, ми домовилися з тобою, що...
„Твоїми основними ідеями є...‖). Підведення підсумків
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вимагає

від

слухаючої

уваги

і

уміння

стисло

висловлювати свої і чужі думки.
4.

Робота в парах для тренування прийому

промовляння (повного і короткого переказу): на першому
етапі один партнер весь час тільки слухає і переказує,
повертаючи думки співрозмовнику, потім вони міняються
ролями; на другому етапі треба переказувати вислови
партнера і продовжувати розмову, те ж робить другий
партнер.

Тема,

обговорювана

співрозмовниками,

торкається якоїсь проблеми, яка, на думку батька, турбує
дитину.
5.

Словник

почуттів.

Цю

вправу

можна

виконувати за допомогою м’яча або м’якої іграшки:
кожен називає якесь відчуття і віддає м’яч (іграшку)
іншому.
6.

Домашнє завдання. Запитати дитину і записати

відповіді на наступні питання: „Що, ти думаєш, мені в
тобі подобається? А що, ти думаєш, мені в тобі не
подобається?‖

Перш

ніж

питати,

батько

повинен

припустити, що може відповісти йому дитина.
Примітка ведучому. При виконанні домашнього
завдання батьки можуть зіткнутися з тим, що дітям
дошкільного

і

молодшого
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шкільного

віку

важко

відповісти на це питання. Ці труднощі можуть стати
предметом

обговорення

використовував

в групі:

прийоми

наскільки

активного

батько

слухання,

щоб

допомогти дитині краще виразити свої думки і відчуття,
які в даному випадку були невикористані можливості
діалогу батька з дитиною.
Заняття 5. „Активне слухання” (продовження)
Мета:

продовження

знайомства

з

прийомами

активного слухання і вироблення навичок у вправах.
Зміст заняття
1.

Психогімнастична вправа. Один з учасників

групи виходить за двері, всі інші діляться на дві підгрупи:
„хлопчиків‖ і „дівчаток‖, за дві хвилини вони вибирають
ті дії, які виконуватимуть разом, коли зайде той, хто за
дверима.

Задача

цього

учасника

–

відгадати,

де

„хлопчики‖, а де ‖дівчатка‖.
- Обговорення домашнього завдання у формі обміну
змістом

записів.

Ведучий

звертає

увагу

на

використовування батьками прийомів активного слухання
або, навпаки, на невикористані можливості слухання.
Дуже часто діти відповідають на питання розпливчато і
невизначено, і дуже важлива роль батька в тому, щоб
допомогти дитині виразити свої відчуття і думки.
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- Інформаційна

частина.

Повторення

прийомів

активного слухання. Розповідь про цілі активного
слухання

і

його

наслідки.

Вироблення

навиків

„уточнення‖, „промовляння підтексту‖ в „сухих‖ вправах
– ведучий зачитує групі вислови від імені дітей, потім
учасники повинні написати відповіді з використанням
уточнень і промовляння підтексту.
Розповідь про правила хорошого слухання і їх
обговорення.
Правила хорошого слухання:
- слухай уважно, звертай увагу не тільки на слова,
але і на невербальні прояви співрозмовника (міміка, пози,
жестикуляція);
- перевіряй, чи правильно ти зрозумів слова
співрозмовника, використовуючи, якщо це необхідно,
прийоми активного слухання;
- не давай порад;
- не давай оцінок.
4. Робота в парах за правилами хорошого слухання.
Приведемо

опис

алгоритму

роботи

так,

як

він

висловлений в збірці ‖Психогімнастика у тренінгу‖.
Змінимо тільки тему для обговорення.
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Тема: що мені допомагає (які мої якості і
властивості) і що заважає виховувати мою дитину.
„Вправу ми виконуватимемо в парах. Будь ласка,
розбийтеся на пари. Виберіть собі в пару того з членів
нашої групи, кого ви поки взнали менше за інших, але
хотіли б взнати ближче‖.
Тренер чекає, поки всі учасники групи сядуть
парами.
„Розподіліть між собою ролі: один з вас буде тим,
що

„говорить‖,

інший

–

„слухаючий‖.

Завдання

складатиметься з декількох кроків (етапів). Кожен крок
розрахований на певний час. Спочатку правилами
хорошого

слухання

керується

„слухаючий‖.

Що

„говорить‖ протягом п'яти хвилин розказує про свої
труднощі, проблеми у вихованні дитини. Особливу увагу
при цьому він звертає на ті свої якості, які породжують ці
труднощі. „Слухаючий‖ дотримує правила хорошого
слухання‖. Через 5 хвилин ведучий зупиняє бесіду.
„Зараз у того, хто „говорить‖ буде одна хвилина,
протягом якої треба буде сказати „слухаючому‖, що в
поведінці останнього допомагало, а що утрудняло цю
розповідь‖.
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„Тепер той хто говорить протягом 5 хвилин
розказуватиме „слухаючому‖ про свої сильні сторони в
спілкуванні, про те, що йому допомагає виховувати
дитину, будувати взаємостосунки з ним‖.
Через 5 хвилин ведучий зупиняє бесіду і пропонує
перейти до наступного кроку.
„Слухаючий‖ за 5 хвилин повинен повторити тому,
що „говорить‖, що він зрозумів з двох його розповідей
про себе, тобто про те, що йому допомагає і що заважає
виховувати дитину. Впродовж цих п'яти хвилин той хто
говорить весь час мовчить і лише рухом голови показує,
згоден він чи ні з тим, що говорить „слухаючий‖. Після
того, як „слухаючий‖ скаже все, що він запам'ятав з двох
розповідей того хто говорив, останній може сказати, що
було пропущено і що спотворене».
У другій частині вправи учасники пари міняються
ролями: той, хто був „слухаючим‖, стає тим, тим що
‖говорить‖ і навпаки.
5.

Психогімнастична

вправа:

кинути

м’яч

і

„занурити на баржу‖ предмети на якусь букву. У таку гру
батьки можуть грати з дітьми, розширюючи запас слів і
розвиваючи комунікації в сім’ї.

183

6.

Домашнє

завдання.

Використовувати

тренувати прийоми активного слухання.
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і

ВИСНОВКИ
Отже, для нормального розвитку дитини потрібна
щаслива повноцінна сім'я, члени якої вміють жити в
злагоді. Благополуччя кожної родини багато у чому
залежить і від держави, її економічного стану, рівня
розбудови

громадянського

суспільства,

духовних

цінностей, морального оновлення суспільства.
Таким чином, благополучна сім’я – це сім’я з
високим

рівнем

внутрішньосімейної

моральності,

духовності, координації та кооперації, з раціональними
способами розв’язання всіх сімейних проблем.
Неблагополучними вважаються такі сім’ї, які не
можуть

забезпечити

виховання.

В

формування

них

належного
створюються

негативних

рівня

сімейного

передумови

якостей

для

особистості,

протиправної поведінки дітей та ін. У значної кількості
таких сімей спостерігаються стійкі конфліктні ситуації,
що

виникають

спиртними

внаслідок

напоями,

зловживання

зайнятості

батьків

батьками
власними

проблемами, невміння будувати взаємостосунки між
собою, з дітьми, розбіжності у поглядах на ряд важливих
сімейних проблем, непідготовленості до подружнього
життя,

педагогічної

неосвіченості

тощо.

Саме

це

призводить до сімейного неблагополуччя, нестабільності
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у взаємостосунках, породжує формалізм у ставленні до
дитини, спричиняє дитячу бездоглядність.
В

методичному

посібнику

розроблені

бесіди,

батьківські збори, тренінги, спрямовані на формування у
вихователів професійно-педагогічних знань, практичних
умінь

і

навичок

неблагополучними
гармонійного

здійснювати

сім’ями

і

світосприймання

співпрацю

з

формування

основ

дошкільників.

Вони

забезпечують цілісну підготовку вихователів до роботи з
неблагополучними сім’ями.
Усі ці уміння сприяють ефективному здійсненню
співпраці з неблагополучними сім’ями.
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