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ВСТУП 

 
 

Актуальність теми. Соціально-економічні та культурні перетворення, 

які відбуваються в сучасному українському суспільстві, спонукають до 

переосмислення змісту виховання, в основу якого покладено ціннісну 

парадигму. Саме тому зниження моральних і суспільних критеріїв значною 

мірою має компенсуватися системою дошкільного виховання та організацією 

педагогічної освіти батьків, пошуками ефективних форм та методів роботи з 

дітьми, де заклад дошкільної освіти має стати центром виховної роботи не 

лише з дітьми, а й з батьками. 

З-поміж найважливіших напрямів реформування національної системи 

освіти, які окреслені в Законах України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про загальну середню освіту», Базовому компоненті дошкільної 

освіти, Концепції «Нова українська школа», Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року, одним з актуальних є завдання 

виховання культури родинних взаємин особистості, яка зростає. 

Моральні норми як внутрішні регулятори поведінки суттєво 

відображають життєдіяльність особистості, забезпечуючи її моральний і 

духовний розвиток. Важливу роль у вихованні моральних основ взаємодії 

дитини з іншими людьми, формуванні її ставлення до навколишнього світу 

через його сприйняття відводиться родині як первинному осередку 

соціальних відносин, зокрема міжособистісних взаємин, де створюються 

умови для соціалізації дитини, оволодіння духовною культурою, моральними 

цінностями тощо. Рівень культури родинних взаємин визначає якість 

психічного, емоційного та морального розвитку дитини, підготовки її до 

різнорівневих контактів поза родинним мікросередовищем. 

Важливою складовою сучасного змісту виховання дітей і молоді є 

формування в них ціннісного ставлення до родини, яке передбачає 

усвідомлення ними соціальної значущості сім’ї та розвинену потребу в 

родинних взаєминах. Основне завдання закладу освіти – виховати 



повноцінну, фізично і психічно здорову особистість, адаптовану до сучасних 

соціальних реалій. А без дієвої підтримки з боку батьківської громадськості, 

без активного залучення батьків до освітнього процесу, без своєчасного 

надання їм педагогічної допомоги, – на позитивний результат виховання 

культури взаємин батьків і дітей старшого дошкільного віку розраховувати 

не доводиться. 

У зв’язку з переоцінкою цінностей на сучасному етапі змінилися 

завдання не тільки дошкільного, а й родинного виховання, формуються нові 

відносини між сім’єю і закладом дошкільної освіти, батьки стають 

суб’єктами освітньо-виховного процесу, виступаючи замовниками «освітньо-

виховних послуг», беруть активну участь у визначенні основних пріоритетів 

діяльності закладу дошкільної освіти, у вихованні і соціалізації дітей, у 

розробці змісту, реалізації й оцінці ефективності програм навчання та 

виховання. 

В умовах здійснення взаємоузгодженого впливу сім’ї і закладу 

дошкільної освіти, як найважливіших формувальних інституцій усебічного 

розвитку дитини, актуалізується питання формування у дітей культури 

родинних взаємин. 

Старші дошкільники, як категорію досліджуваних, нами обрано тому, 

що саме цей вік, на думку психологів, є найбільш сензитивним для 

формування ціннісних орієнтацій, оскільки характеризується підвищеною 

сприятливістю до формування системи цінностей загалом, культури 

родинних взаємин зокрема. 

Варто відзначити, що у педагогічній теорії досліджуються різні аспекти 

проблеми формування культури родинних взаємин, серед яких: теоретико- 

методологічні засади культури родинних  взаємин  (Г. Батіщев,  Г. Костюк,  

В. М’ясищев, І. Сіданич та ін.); вплив внутрішньосімейних взаємин на 

розвиток  і  формування  дитячої  особистості  (О. Вишневський,  В. Кравець, 

А. Макаренко, М. Стельмахович, В. Сухомлинський та ін.); взаємодія батьків 

і дітей у сучасних сім’ях (Т. Алєксєєнко, О. Докукіна, Б. Ковбас, Л. Повалій,



В. Постовий, О. Хромова та ін.); соціально-педагогічна діяльність 

працівників соціальних служб у роботі з сім’ями різних типів (А. Капська, 

О. Карпенко, І. Кулик, Л. Міщик та ін.). 

Однак, не зважаючи на наявність зазначених досліджень, багато 

аспектів проблеми виховання культури родинних взаємин старших 

дошкільників ще не знайшли свого наукового розв’язання. Своєчасність й 

актуальність дослідження проблеми виховання культури родинних взаємин у 

старших дошкільників зумовлені необхідністю розв’язання низки 

суперечностей між: 

 суспільною значущістю проблеми виховання культури родинних 

взаємин та недостатньою увагою закладів освіти до вирішення цієї 

проблеми; 

 важливістю виховання культури родинних взаємин у старших 

дошкільників і відсутністю педагогічних умов оптимізації цього 

процесу; 

 усвідомленням педагогічними працівниками значущості означеної 

проблеми для дітей старшого дошкільного віку та їхньою 

недостатньою методичною підготовленістю. 

Таким чином, актуальність, недостатня розробленість  зазначеної 

наукової проблеми та наявні суперечності й обумовили вибір теми 

випускної кваліфікаційної роботи – «Виховання культури родинних 

взаємин у старших дошкільників». 

Мета дослідження – на основі теоретичного аналізу досліджуваної 

проблеми та узагальнення результатів діагностування обґрунтувати й 

експериментально перевірити педагогічні умови виховання культури 

родинних взаємин у старших дошкільників. 

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 

1. Здійснити аналіз стану дослідження проблеми та уточнити сутність 

ключових понять випускної кваліфікаційної роботи. 

Визначити критерії показники та схарактеризувати рівні виховності 



культури родинних взаємин у старших дошкільників. 

2. Розробити та апробувати модель виховання культури родинних 

взаємин у старших дошкільників. 

3. Обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови 

виховання культури родинних взаємин у старших дошкільників. 

Об’єктом дослідження є виховання культури родинних взаємин. 

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання культури 

родинних взаємин у старших дошкільників. 



ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні наведено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення проблеми виховання культури родинних взаємин у старших 

дошкільників. Результати теоретичного й експериментального дослідження, 

що засвідчили про досягнення мети і розв’язання поставлених завдань, стали 

підставою для таких висновків. 

1. Історико-педагогічний аналіз стану розробленості проблеми в 

науковій літературі засвідчив, що проблема виховання культури родинних 

взаємин у старших дошкільнкиів була і є актуальною, однак на сучасному 

етапі немає єдиного підходу до трактування цього поняття. 

На основі  аналізу наукових психолого-педагогічних, соціологічних 

джерел уточнено зміст поняття «родинні взаємини» як категорії теорії й 

методики виховання і потрактовано його як особистісне утворення, яке 

характеризує рівень взаємин батьків і дітей та інших членів родини, основу 

яких складають морально-етичні цінності й норми життєдіяльності сучасної 

української родини, доброзичливе, чуйне та щире ставлення членів родини  

один до одного. 

Поняття «культура родинних взаємин» розглядається в роботі як 

складне особистісне новоутворення, яке виховується у процесі  

міжособистісних взаємин, активної взаємодії суб’єкта і середовища, в якому 

він існує, коли зміна й розвиток однієї якості зумовлює зміну та розвиток 

іншої, а потім і всієї системи загалом. 

Виховання культури родинних взаємин у старших дошкільників – 

цілеспрямований і систематичний педагогічно органзований процес 

формування загальноприйнятих правил та норм поведінки в родині, 

виховання морально-етичної свідомості, всіх її структурних елементів: 

моральних якостей, почуттів, емоцій, ставлення, вчинків і поведінки дітей 

старшого  дошкільного віку в умовах родини. 

На підставі узагальнення досліджень українських і зарубіжних 

науковців визначено, що під час організації процесу виховання культури 



родинних взаємин у старших дошкільників повинні враховуватися відповідні 

вікові психофізіологічні особливості дітей старшого дошкільного віку. 

2. Визначено та охарактеризовано критерії, показники та рівні 

вихованості культури родинних взаємин у старших дошкільників. 

Охарактеризовано такі критерії вихованості культури родинних взаємин у 

старших дошкільнкиів: ціннісно-мотиваційний, когнітивний та діяльнісно- 

поведінковий. 

У роботі визначено такі рівні вихованості досліджуваного 

особистісного утворення: достатній, задовільний та початковий. 

Результати дослідження на констатувальному етапі експерименту 

свідчать про те, що основна частина старших дошкільників перебувають на 

задовільному рівні вихованості культури родинних взаємин (КГ – 

42,1%,учнів, в ЕГ – 43,2%). Третину дітей віднесено до початкового рівня 

вихованості цього особистісного утворення. 

У загальному за всіма критеріями старші дошкільники розподілилися 

за рівнями так: достатній – 24,7% у КГ, і 25,5% в ЕГ, задовільний – 43,1% 

дітей КГ 43,0 ЕГ, початковий –32,2% КГ, 31,4 ЕГ. 

3. Розроблено та апробовано модель виховання культури родинних 

взаємин у старших дошкільників, яка характеризується органічною єдністю 

таких її блоків: цільового (мета, завдання), методологічного (науково-

педагогічні підходи, принципи, суб’єкти виховання), процесуально-

технологічного (засоби, форми та методи виховання культури родинних 

взаємин у старших дошкільників) та діагностико-результативного (критерії, 

показники, рівні та результат вихованості культури родинних взаємин у 

старших дошкільників). 

4. На основі аналізу наукових джерел та результатів констатувального 

етапу дослідження визначено такі педагогічні умови: усвідомлення дітьми 

старшого дошкільного віку необхідності в оволодінні культурою родинних 

взаємин; набуття старшими дошкільниками досвіду культури родинних 

взаємин; забезпечення співпраці закладу дошкільної освіти та сім’ї у 



вихованні культури родинних взаємин старших дошкільників. 

Перша педагогічна умова визначається як усвідомлення дітьми 

старшого дошкільного віку необхідності в оволодінні культурою родинних 

взаємин. Її реалізація забезпечувалася вихователями експериментальних груп 

шляхом проведення низки заходів, як от: виховна година «Родина. Яка 

вона?», виховна годину-конкурс «Моя родина – моя фортеця», квест-гра 

«Май добру звичку – звертайся в родинну скарбничку», вікторина «Родинна 

квітка». 

Друга педагогічна умова, а саме: набуття старшими дошкільниками 

досвіду культури родинних взаємин, передбачала використання позаурочних 

форм роботи з метою оволодіння старшими дошкільниками певними 

теоретичними відомостями та уміннями, які необхідні для оволодіння 

культурою родинних взаємин. 

Необхідних умінь, що стосуються виховання культури родинних 

взаємин, діти експериментальних груп набували під час виховної роботи, яку 

проводили вихователі та в поурочній роботі. Визначено такі засоби та форми 

набуття старшими дошкільниками досвіду культури родинних взаємин, як: 

цикл годин спілкування з питань родинних взаємин, етичні бесіди, створення 

ситуацій; залучення дітей до колективних видів діяльності, спонукання до 

доброго вчинку; рольові ігри, (ігрові форми взаємодії). 

Третя педагогічна умова, забезпечення співпраці закладу дошкільної 

освіти та сім’ї у вихованні культури родинних взаємин старших 

дошкільників, була покладена в основу програми «Партнерство заради 

дитини: крок за кроком», яка передбачала:  теоретико-практичну підготовку 

батьків до виховання культури родинних взаємин старших дошкільників; 

запровадження експериментальної технології спільного педагогічного впливу 

вихователів і батьків на виховання культури родинних взаємин старших 

дошкільників; культивування тактики співпраці, взаємодії щодо активізації 

внутрішнього духовного саморуху у тріаді «діти – батьки – педагоги». 

Формувальний етап експерименту показав, що завдяки впровадженню 



визначених педагогічних умов відбулися суттєві зміни. Так, достатній рівень 

вихованості культури родинних взаємин у старших дошкільників в 

експериментальній групі переважає контрольну групу на 13,7 %. Початковий 

рівень зменшився на 15,4 %. 

Таким чином, результати проведеного експерименту показали 

позитивну динаміку рівнів вихованості культури родинних взаємин у 

старших дошкільників, що засвідчила ефективність обґрунтованих 

педагогічних умов. 

 


