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Анотація. Забезпечення емоційного комфорту дитини  є основою її нормального 

психічного розвитку, гарантії зростання особистості, яка житиме в гармонії із собою та 
навколишнім світом, буде вдосконалювати себе, отримувати задоволення від спілкування з 
ровесниками та старшими людьми, вміти знаходити оптимальний вихід із конфліктних та 
нестандартних ситуацій. 
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Сім`я – мініатюрне відображення суспільства в цілому. У ній здійснюється 

соціалізація людини. Досвід, якого дитина набуває в сім`ї, визначає її 

індивідуальну поведінку, створює внутрішню модель реальності, на основі якої 

особа сприймає навколишнє середовище [1-3]. 

Незаперечним є факт того, що сім'я може бути як позитивним, так і 

негативним фактором формування особистості дитини, її рис характеру та 

особливостей поведінки. Але, як відомо, усі людські проблеми починаються й 

закінчуються в сім`ї… 

За даними останніх опитувань серед населення України переважає думка, 

що найбільший вплив на формування типу поведінки дитини здійснює сім`я 

(34% опитаних - проти 2%, які надають перевагу школі, і 39% опитаних, які 

окрім сім`ї, враховують вплив школи, однолітків, книжок та ЗМІ). 

Більше того, дослідженнями українських фахівців встановлено, що в 

Україні 90 - 97% неповнолітніх правопорушників – вихідці з неблагополучних 

сімей. Кожна п`ята дитина, хвора на невроз, перенесла розлуку з батьками, 60% 

відстаючих учнів виховуються у родинах без батька, 80% - у сім`ях з 

нездоровою психологічною атмосферою [4-5]. 

Так, сім’я може народити забитих, безініціативних, байдужих, або 

агресивних, жорстоких, бездушних, істеричних, з різними захворюваннями 



нервової системи дітей. Часто агресія та жорстокість йде з родин алкоголіків, 

наркоманів, неповних сімей. Але спостерігається тенденція росту жорстокості й 

агресії стосовно дітей у родинах, цілком благополучних і економічно 

забезпечених.  

Чому ж дитина стає жорстокою, агресивною, некерованою у своїх 

вчинках? Питання одне, а відповідей на нього - безліч. Так, науковці 

зосереджують увагу на нейрологічний рівень психотерапії, який може 

передбачати виявлення типів аномальної поведінки дитини. 

Отже, фактично відбувається створення моделі поведінки двійника, за 

допомогою якого дитина копіюєте його дії, вчинки, і власне ставлення до себе і 

оточуючих людей. Дитині притаманний менший рівень критичного мислення, і 

тому вона може сприймати це все за модель для наслідування. 

Причини прояву дитячої жорстокості: 

-особисті чинники: особливості характеру та світогляду дитини, її ціннісні 

орієнтації, стиль життя та взаємовідносини з однолітками або дорослими; 

-вплив телебачення. Відомо, що приблизно 60% школярів копіюють 

негативну поведінку своїх телегероїв-кумирів; 

- агресивні комп’ютерні ігри – в яких домінують сюжети з війною, 

вбивством; 

- субкультура, ближнє оточення дитини - пропонує широкий вибір 

агресивних моделей поведінки; 

- сім’я - діти, яких часто карають батьки, зазвичай агресивно поводяться і з 

іншими. Батьки криками вимагають від них слухняності і так вчать їх: агресія 

— це метод розв’язання проблем; 

- надмірна любов батьків. Але крім любові та турботи про дитину, роль 

батьків поширюються й на формування її особистості, світу її думок, почуттів, 

прагнень, на виховання її власного “Я”.  

- потреба самоствердитись.  

Практичні дії, щодо попередження жорстокості у дітей: 



- Формування здорового оточення для дитини та батьків. Заняття спортом 

– це тренує волю, самодисципліну, зосередженість, самоконтроль. Ваговим є 

особистий приклад батьків; 

- Навчання емоційної грамотності; контролювати свої емоції у 

нестандартній нетиповій ситуації. Ліквідація батьківської некомпетенції в 

питаннях вікової психології та педагогіки. Батьки повинні поважати та 

безумовно любити власних дітей такими, які вони є!; 

- Заохочення дитини, щодо аналізу своєї поведінки, створення мотивів 

адекватної поведінки; 

- Підтримання здорового психологічного клімату в сім`ї. Передусім у сім'ї 

має панувати атмосфера доброзичливості, довіри, любові, взаємодопомоги. 

Духовна серцевина справжньої материнської і батьківської любові полягає у 

тому, щоб дитина відчувала повагу до себе, прагнула бути хорошою 

цілеспрямованою працелюбною та адекватною людиною; 

- Обмеження впливу на дитину сцен насильства, агресії та жорстокості, які 

транслюються в телепередачах та анонсах, відображаються в жорстких 

комп’ютерних іграх, в друкованій продукції  тощо. 

Отже, найкращим профілактичним засобом виникнення і прояву жорстокої 

поведінки у дитини мають бути добрі стосунки батьків до дітей, розуміння 

внутрішнього світу своєї дитини, її проблем, переживань, уміння ставити себе 

на її місце.  

Відомо, що не існує готових рецептів та моделей формування 

особливостей поведінки дитини, які можна було б просто, не змінюючи, 

«застосувати» до неї. 

Але деякі рекомендації щодо виховання не будуть зайвими: 

*Повірте у неповторність своєї дитини, у те, що вона – єдина, унікальна, не 

схожа на жодну іншу та не є вашою точною копією.  

*Дозвольте дитині бути собою, зі своїми вадами, вразливими місцями та 

чеснотами. Приймайте її такою, якою вона є. Підкреслюйте її сильні сторони. 



*Не соромтеся виявляти свою любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що 

любите її за будь-яких обставин.  

*Обираючи засіб виховного впливу, вдайтеся здебільшого до ласки та 

заохочення, а не до покарання та осуду. 

*Намагайтеся, щоб ваша любов не перетворилася на вседозволеність та 

бездоглядність.  

*Намагайтеся впливати на дитину проханням– це найефективніший спосіб 

давати їй інструкції.  

*Не забувайте, що шлях до дитячого серця пролягає через гру. Саме у 

процесі гри ви можете передати необхідні навички, знання, поняття про життєві 

правила та цінності, зможете краще зрозуміти одне одного. 

*Частіше розмовляйте з дитиною, пояснюйте їй незрозумілі явища, 

ситуації, суть заборон та обмежень. Допоможіть їй навчитися висловлювати 

свої бажання, почуття та переживання, тлумачити поведінку свою та інших 

людей. 

*Пам`ятайте, що діти наслідують дорослих. Будьте позитивним взірцем 

для своїх дітей! 
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Abstract. Providing of emotional comfort of child  is basis of her normal psychical 

development, guarantee of increase of personality that will live in harmony with a soba and 
surrounding world, will perfect itself, enjoy intermingling with the persons of the same age and 
senior people, able to find an optimal exit from conflict and non-standard situations. 
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