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КроК за КроКом до сімейної гармонії

сутність гармонійних взаємин  
між батьками і дітьми  
молодшого шкільного віку

Протягом усієї історії розвитку людства і становлення сім’ї, 
зокрема її виховної функції, так і не вдалося знайти єдиного уні-
версального рецепту успішного сімейного виховання. Причина в 
тому, що однакових дітей, як і однакових батьків, не існує. Кож-
на особистість неповторна і самоцінна, і в питаннях взаємин між 
ними завжди потрібно виходити саме з цього.

Взаємини – це спосіб стосунків між окремими людьми, що ба-
зується на симпатії або антипатії і виражає позицію кожної особис-
тості, котра спрямована на того, з ким вона вступає в контакт. Тобто 
провідне місце у взаєминах належить емоціям. Об’єктивною оцінкою 
взаємин виступає спільність інтересів, ближніх чи віддалених цілей, 
поглядів. Взаємини аналізуються і формуються в спілкуванні, яке 
конкретно реалізується через мову, міміку і жести, співпрацю, спів-
переживання, різні форми поведінки. Вони передбачають обмін дум-
ками, ціннісними установками, вивчення реального досвіду сторін з 
метою встановлення взаєморозуміння. Тільки при збалансованій вза-
ємодії виникає симпатія, дружба, любов, довіра. Порушення балансу 
між сторонами призводить до ущемлення особистісного «Я», наслід-
ком чого бувають образи, пригніченість, невпевненість, страждання, 
недовіра, небажання співпрацювати [1, с. 33]. 

Життя засвідчує, що взаємини між людьми, зокрема між бать-
ками і дітьми, не завжди бувають гуманними. Гуманні взаємини – 
це різновид моральних стосунків, які виявляються в доброзич-
ливості, довірі, повазі, турботі, допомозі, справедливості, непри-
миренності до зла, жорстокос ті, насилля. Гуманність є способом 
міжособистісних стосунків, за яких кожний ставиться до іншого, 
як до самого себе. У цьому головний принцип гуманності.  

У психологічному плані сутність гуманності полягає в обу-
мовленій моральними цінностями установці на інших, здатності 
до переживання за них, співчуття, співучасті й співп раці. Термін 
«гуманний» у перекла ді з латинської мови означає «лю дяний». 
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Людяність як риса характеру найповніше виявляється в любо ві  
та повазі до людей і передбачає ви сокий рівень вимогливості. 

Наше суспільство уражене авторитарністю, її отрутний дух 
наскрізь просочив школу і багато родин, скалічив душі дорос-
лих та дітей і продовжує жити, переходячи від старших до мо-
лодших. Найбільше страждають від гніту авто ритарності – діти. 
А спроби відмовитися від «командного» виховання обертаються 
потуранням, анархією, хаосом. Така альтернатива тільки підсилює 
роз’єднаність, тривогу, взаємні образи.

Виявилося, що більшість батьків, які звертаються за психологіч-
ною допомогою з приводу важких дітей, самі в дитинстві стражда-
ли від конфліктів із влас ними батьками. Це підтверджує думку, що 
стиль взаємодії з батьками мимоволі відкладається в психіці дитини. 
Таке відбувається в ранньому віці і, як правило, несвідомо. Став-
ши дорослою, людина відтворює цей стиль як природний: більшість 
батьків виховують своїх дітей так, як їх самих виховували в дитинстві.

Несформована або порушена гуманність стосунків між бать-
ками і дітьми може призвести до форму вання або дітоцентричного 
типу сім’ї, в якій центром загальної уваги і піклування буде дити-
на, що спри чинить у неї споживацьке ставлен ня до інших, у тому 
числі й батьків, і байдужість до їхніх проблем; або до байдужості 
батьків стосовно задоволення природних потреб ді тей та свідомого 
уникання ними до помоги у вирішенні дитячих проблем, психоло-
гічного і фізичного на силля над ними. 

У сучасному житті багато прик ладів таких порушених сто-
сунків. Вони обертаються трагедіями і для батьків, і для дітей. 
Хіба можна вважати щасливими батьків, діти яких хоч і мають 
усе необхідне для пов ноцінного розвитку: гарні побутові умови, 
раціональне харчування, не обхідний догляд, навчаються в цікавих 
для них студіях і гуртках або отримують індивідуальні уроки з му-
зики, малювання, іноземної мови тощо, мають достатню кількість 
різних іграшок, мають змогу розвивати свої таланти і здібності, а, 
головне, від чувають до себе любов батьків, інших дорослих, але 
не вміють і не хо чуть турбуватися про інших, ростуть невдячни-
ми, їх цікавлять тільки власні потреби і задоволення, і вони праг-
нуть їх отримати будь-якою ці ною. Для досягнення поставленої 
мети влаштовують сцени істерики, ігнорують думку і слова бать-
ків, не слухаються, ображають їх, поводяться виклично. З роками 

сутність гармонійних взаємин між батьками і дітьми
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КроК за КроКом до сімейної гармонії

«рідний дім – яК гавань для Корабля»

Мета: формування розуміння необхідності моральних відно-
син у сім’ї, виховання активного ставлення до сім’ї, уміння пра-
вильно виявляти й оцінювати свою громадську сутність, вихован-
ня почуття відповідальності за збереження моральних відносин  
у сім’ї, формування взаєморозуміння між батьками й дітьми.

Х³ä òðåí³íãó
(Звучить пісня «Родительский дом» (музика В. Шаїнського, 

слова М. Рябініна.)
1. Ознайомлення з цілями тренінгового заняття.

Психолог. Нашу зустріч сьогодні ми присвятимо розмові про 
найважливіше і найдорожче в житті кожної людини – про сім’ю. 
Тема тренінгу: «Рідний дім – як гавань для корабля». Що таке 
сім’я, родина? Ці слова входять у нашу свідомість із  перших ми-
тей життя, вони із кожних з нас.

Чи буде така сім’я щаслива? Які ознаки щасливої повноцінної 
сім’ї?

2. Робота в групах.
Ми поділимося на дві групи – батьки і діти. Вашим завданням 

буде скласти образ ідеальної у вашому розумінні сім’ї.
(Нà àðêóшàõ ïàïåðó ãðóïè áàòüê³â ³ ä³òåй çàçíà÷àюòü êðèòåð³ї, 

õàðàêòåðí³ äëÿ ³äåàëüíîї ñ³ì’ї (äèâ. ìàë. 1).
Психолог. Як зазначає великий тлумачний словник, сім’я –  

це група людей, із чоловіка, жінки, дітей та інших близьких ро-
дичів, які живуть разом, об’єднані дружбою, спільною діяльністю, 
спільними інтересами.

Існує така легенда. За давніх часів жила дивна сім’я. Сім’я ве-
личезна – зі ста осіб, але в ній панували мир, любов і злагода. Чут-
ка про це дійшла до верховного правителя. Він вирішив відвідати 
цю сім’ю. Правитель запитав у старця, глави сім’ї: «Як вам вдається 
жити, ніколи не сварячись, не кривдячи один одного?» Старець узяв 
папір, написав на ньому сто слів і віддав правителеві. На аркуші сто 
разів було написано одне слово – РОЗУМІННЯ. Важко з цим не 
погодитися. В ідеальній сім’ї розуміють один одного навіть без слів.
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тренінгові заняття

Любов

ВзаєморозумінняЗгуртованість

Дружба
Повага

Терпіння

Любов

Взаєморозуміння

Доброта
Праця

Взаємовиручка

Повага

Терпіння

Мал. 1
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КроК за КроКом до сімейної гармонії

 Тримайте напоготові кілька надихаючих фраз: «Мені сподоба-
лось, як ти це зробив!», «У тебе завжди багато хороших ідей!»

 Робіть позитивні коментарі, уникаючи заперечень.

 Зробіть дім якомога зручнішим і стабільнішим. Встановіть 
демократичні правила співжиття в сім’ї.

 Не звинувачуйте підлітка у бажанні вирости, особливо у по-
требі відокремитись від вас.

 Майте почуття гумору. Цей віковий період у вашої дитини 
мине.

 Наскільки великим буде бажання розв’язати конфлікт «бать-
ки – діти», настільки й результативними будуть ваші дії.

слова похвали, які надихають дитину

 Це добре!
 Чудово!
 Добре робиш!
 Неймовірно!
 Дивовижно!
 Разюче!
 Молодець!
 Добре придумано!
 Те, що треба!
 Непогано!
 Чудова відповідь!
 Бачиш, що у тебе є здібності!
 Я знала, що ти це зможеш зробити!
 Сьогодні набагато краще!
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Пам’ятки, поради, рекомендації 

 Бачиш, ти сам упорався!
 З тебе можна брати приклад!
 Це мені подобається!
 Цим можна пишатися!
 Немає слів, щоб оцінити твою роботу!
 Краса!
 Ти справді майстер!
 На таке приємно дивитися!
 Одразу видно, що ти вмієш!
 Це гідне похвали!
 Твої батьки можуть пишатися тобою!
 Пречудово! Ти зміг!
 Складна робота, але виконав ти її на відмінно!
 Ти попрацював навіть більше, ніж було потрібно!
 Пречудово виконано!
 Якщо хочеш – можеш!
 Просто диво!
 Це вище похвали!
 Яка пречудова робота!
 Як гарно! Ти старався і все вдалося!
 Розумниця!
 Кращого і бажати не можна!
 Це твоє найвище досягнення!
 Не робота, а просто клас!
 А говорив, що не впораєшся. Дивись, як вийшло!
 Унікально!
 Оце так!
 Адже вмієш, якщо захочеш!
 Я пишаюся тобою!
 Класно!
 Ти довів, що можеш!
 Який талант!
 Ти перевершив усі сподівання!
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