
 
Як формувати сімейні цінності в родині 

 
У сім'ї дитина народжується, вчиться жити гідно, поважати 

людей. Сім'я - це основний осередок, який дає дитині базу знань, 
розумінь і сприйняття зовнішнього світу. Якщо в сім'ї є сімейні 
цінності, і дитина про них знає з ранніх років, то в підлітковому 
віці з ним не буде ніяких проблем.  

Дитина – це білий аркуш. Вона сприймає всю інформацію як 
повчальну. Підліток найчастіше належить сам собі. Від того, в 
якому оточенні він проводить весь вільний час, залежить багато 
чого. Саме в компанії діти колективно приходять до якоїсь думки. 
Важливо, щоб ця думка або просто міркування були правильними.  

Краще батькам приділити трохи часу своїм дітям і 
спробувати пояснити, що таке сімейні цінності і для чого вони 
потрібні. 

В першу чергу батьки і всі дорослі люди, присутні в сім'ї, 
повинні визначити сімейні цінності. Єдність допомагає пояснити 
дитині те, що потрібно. Формування сімейних цінностей 
відбувається за рахунок переконань, певного способу життя, 
ставлення до оточуючих людям за межами сім'ї. 

Починати бесіди про сімейні цінності з дитиною краще у 
вузькому колі та домашній обстановці. Всіх членів сім'ї не повинна 
дратувати ця тема, інакше розмова не принесе результату. Якщо 
батьки приділяють увагу цьому питанню, то дитина буде легко 
знаходити спільну мову з різними людьми. 

Спочатку потрібно говорити про те, як батьки ставляться 
один до одного. У сім'ях зі спокійною обстановкою і 
врівноваженими батьками найчастіше ростуть діти, у яких все 
гаразд з психікою, вони розуміють, що сім'я - це найголовніше в 
житті. 



Важливо, щоб бесіди не проходили на підвищених тонах. 
Дитина може закритися, почати плакати, результату від такої 
бесіди не буде. 

Сім'я та сімейні цінності повинні асоціюватися у дитини з 
теплом, затишком, розумінням, повагою, любов'ю. Душевний і 
моральний спокій досить часто підводять підлітків до роздумів. 
Причому вони обговорюють це зі своїми однолітками. Розмови в 
оточенні про те, які цінності сімейних відносин є у товаришів, 
зайвий раз дають привід задуматися над власними стосунками з 
батьками. 

Підлітковий вік дуже складний. Юнацький максималізм, 
відсутність боязні кого- або чого-небудь призводять батьків в 
панічний стан. Не можна впадати в істерики, таким чином 
ситуацію і ставлення чада до себе не змінити. Робота батьків над 
собою, своїми помилками дозволить побачити дитині те, що він 
небайдужий власним батькам. Сказати про те, що розумієш, ще не 
означає розуміти. Дуже важливо, щоб дитина вміла поступатися в 
сім'ї дорослим. І справа навіть не у віці, а людському відношенні і 
розумінні того, що у нього ще немає достатнього досвіду, щоб він 
міг сперечатися з батьками. 

Єдина родина може бути тільки тоді, коли дорослі і діти 
вміють слухати один одного і прислухатися. При спілкуванні з 
дитиною батькам необхідно виключити метод заперечення. Існує 
маса інших способів дати зрозуміти людині, потрібно так чинити 
надалі чи ні. Застосовуване насильство в сім'ї веде до агресії та 
ігнорування дорослих. У таких сім'ях діти ростуть самі по собі, 
можливо, з ними ніколи батьки не заведуть розмову про сімейні 
цінності. Така сім'я навряд чи буде єдиною. 

 


