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СІМ’Я ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

В статті розглядається сімейне середовище у рамках багаторівневої 
системи «людина-середовище». Сім’я є простором і водночас фактором 
розвитку дитини. Сімейне середовище, що об’єднує елементи, котрі спри-
яють розвитку функціонального стану організму дитини, активізації її 
психологічних ресурсів, опірності до негативних впливів, досягненню 
і підтриманню емоційного комфорту, а також закладають базис  само-
розвитку, можна назвати розвивальним середовищем, екологічно орієн-
тованим.
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СЕМьЯ КаК СРЕДа РаЗИТИЯ РЕбЕНКа
В статье рассматривается семейная среда в рамках многоуровневой 

системы «человек-среда». Семья является пространством и в то же время 
фактором развития ребенка. Семейная середа, обьединяющая єлементы, 
способствующие развитию функционального состояния организма ре-
бенка, активизации его психологических ресурсов, сопротивляемости 
негативным воздействиям, достижению и поддержанию эмоционального 
комфорта, а также закладывают базис саморазвития, можно назвать раз-
вивающей средой, экологически ориентированной. 

Ключевые слова: семейная среда, психическое развитие, экологиче-
ски ориентированная, развивающая среда.

Благополуччя та психологічне здоров’я людини в сучасно-
му світі залежить від її здатності ефективно та різнопланово 
взаємодіяти з оточуючим світом. Процес встановлення від-
носин з оточуючим соціумом починається ще до народження 
і триває впродовж всього життя.

Рухаючись в логіці сучасних наукових досліджень, маємо 
відзначити, що категорія середовища стає дедалі частіше ви-
користовуватись при аналізі тих, чи інших особливостей та 
феноменів не лише в рамках власне екопсихологічних до-
сліджень, а й інших напрямків психологічної науки. Позаяк 
вже в самій назві екологічної психології закладені поняття 
oikos – оточення, середовище, psyche – душа, logos –наука, 
вчення) категорія середовище є однією з базових.

Середовище містить в собі можливості, що можуть пере-
творитися на реальність тільки за умови активності людини. 
В цьому і полягає активне начало людини, як суб’єкта в осво-
єнні оточуючого середовища.
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Суспільство є тою системою, в рамках якої взаємодія лю-
дини та стосунки з іншими виступають як суттєві та необхід-
ні умови її існування та розвитку.

Людина залучається до різноманітних підсистем сус-
пільства більшою чи меншою мірою і через свою діяльність 
змінює підсистему і змінюється сама. Водночас те чи інше 
середовище не лише певним чином індукує зміну, розвиток 
тих, чи інших психологічних властивостей людини, але й 
через ці зміни певним чином визначає і поступову власну 
трансформацію.

Введення в обіг та одна з перших спроб визначення понят-
тя середовища була здійсненна М.Я.Басовим ще в 30–х роках 
минулого сторіччя в рамках педології –науки про всебічний 
розвиток дитини, яка заявлялась як основа «нової психоло-
гії», в котрій мав реалізуватися гіпократівський холістич-
ний підхід до людини, як психофізіологічну цілісність в її 
активній творчій взаємодії з природним та соціокультурним 
середовищем. Принциповим було акцентування саме на вза-
ємодії середовища і людини, взаємовідносин між ними. При 
цьому новизна позиції полягала у тому, що психічний розви-
ток людини розглядався в системі соціокультурної системи 
координат, де природне середовище і культурно–історичне 
займали однаково значиме та цінне місце.

 Особливе значення соціального середовища, а саме – 
освітнього в контексті розвитку дитини підтвердив теоретич-
ними аргументами та експериментальною діяльністю Л.С. 
Виготський та його учні. Класичним став приклад аналізу 
психологічного механізму впливу середовища, що поетапно 
модиіфкує, розвиває психіку дитини, тягнучи за собою по-
яву специфічно людських вищих психічних функцій. Саме 
інтеріорізація є тим механізмом. Перша спроба класифіка-
ції середовищ була здійснена також в межах педологічної 
науки і з погляду сучасника може здаватися дещо наїв-
ною і спрощеною, такою що дещо втрачає саме психологіч-
ну специфіку Мається на увазі класифікація середовищ за 
соціально–класовими елементами, орієнтація на вивчен-
ня змісту пролетарського та селянського середовища, в які 
включена дитяча спільнота, встановлення ступеню важли-
вості середовища в залежності від типу виробництва, по-
шуки специфіки середовищ національних меншин, різних 
типів сільського населення (батраки, бідняки, середняки, 
колгоспники), спроба аналізу шкільного, дошкільного, поза-
шкільного середовища, окреслення орієнтирів та норм орга-
нізації ясельного, дитсадкового, піонерського, виробничого 
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середовищ тощо. Директивна «заборона» педології затрима-
ла науковий пошук та відтермінувала реалізацію важливого 
напрямку вивчення психічного розвитку в контексті різно-
манітних аспектів життєвого середовища –освітнього, куль-
турного, виховного, побутового, просторового тощо.

 В психологічній та педагогічній науках достатньо ґрун-
товно вивчалися питання впливу сімейного оточення та 
психічний розвиток дитини, показана його роль у станов-
ленні особистісних якостей, значимість емоційного ставлен-
ня батьків до дітей, способів позиціонування моральних на-
станов та норм в спілкуванні з дитиною, значення організа-
ції спільної діяльності з дитиною та ін. (В.В.Абраменкова, 
Л.С.Виготський, Т.В.Говорун, А.І.Захаров, Я.А.Коменський, 
В.К.Котирло, І.С.Кон, М.І.Лісіна, А.Г.Лідерс, А.Є Личко, 
А.В.Петровський, В.В.Столін, Л.Б.Шнейдер). 

Януш Корчак послуговувався поняттям «середовища, ко-
тре виховує», визначаючи умови та потенціал сім’ї, що спри-
яють розвитку активності(пасивності) дитини, її особистісної 
свободи(несвободи). В першому випадку можна передбача-
ти наявність елементів збагаченого середовища, яке можна 
визначити, забігаючи наперед, розвивальним та «екологіч-
ним», в другому – збідненого, не розвивального, «нееколо-
гічного».

Я.Корчак намагався створити аналогію сімейного середо-
вища у дитячому будинку, вважаючи, що саме така організа-
ція дозволяє дитині оптимально розвиватися інтелектуаль-
но, емоційно та соціально. Дбаючи про створення збагачено-
го та безпечного середовища, де панує любов та прийняття, 
Я.Корчак підтвердив свою позицію громадянським вчинком, 
який би вчинив батько, чи матір, розділивши долю своїх 
вихованців–сиріт, обравши спільний з ними шлях під зеле-
ним прапором дитбудинку до фашистської газової камери.

В сучасній психологічній науці орієнтиром щодо визна-
чення поняття середовища виступають його просторові, 
культурні, освітні, і етнічні, а також ландшафтні, мовлен-
нєві, інформаційні та інші характеристики. (В.В.Абрамен-
кова, О.В. Вєрнік, С.Д. Дерябо, А.М. Льовочкіна, В.І. Па-
нов, В.О.Скре бець, О.В.Ру доміно–Дусятська, Ю.М.Швалб). 
Об’єд нуючою ланкою у визначенні поняття «середовище», зо-
крема сімейного, є спроба його аналізу з позиції особистості. 
Останнє доказово обґрунтовує відомий український вчений 
Ю.М.Швалб, виділяючи типи середовищ в залежності від 
видів життєдіяльності: культурного, освітнього, професійно-
го, інформаційного, природно–ландшафтного, побутового, 
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міжособистісного. Той чи інший тип середовища впливає на 
спосіб життя опосередковано –через чинники суб’єктивного 
характеру, які можуть розглядатися більш узагальнено, як 
відносини особистості або конкретизуватися як взаємодія 
її окремих підструктур – емоційно–мотиваційної, когнітив-
ної, поведінкової. Підкреслимо, що саме сімейне середовище 
знаходиться на перетині декількох середовищ, об’єднуючи 
їх в собі водночас. Це і побутове, і освітнє, і інформаційне, і 
міжособистісне середовища. В кожен період розвитку сім’ї на 
перший план може виступати те або інше середовище, ви-
значаючи більш питому вагу, значення в розвитку її членів. 
Сім'я, як найзначиміше життєве середовище дитини, в якій 
відбувається співрозвиток і співдетермінація її членів, має 
розглядатися як одиниця активних цілеспрямованих психо-
логічних та педагогічних впливів.

Варто зазначити, що дослідники в цілому сходяться на 
думці, згідно якої система людина – середовище» може ви-
ступати в різних іпостасях :

як своєрідна одиниця аналізу розвитку особистості – на • 
рівні теоретико–методологічному,
як умова розвитку особистості – на рівні конкретного • 
психологічного дослідження,
як засіб розвитку особистості – на власне суб’єктивному • 
рівні.

Процес психічного розвитку відбувається у певному со-
ціальному і просторово–предметному середовищі, що в су-
купності елементів складає зокрема сімейне середовище. 
Суттєвим фактором є сама якість цього середовища, що 
впливає на розвиток та становлення кожного з учасників 
сімейного середовища. Застереження В.І.Вернадського про 
необхідність побудови якісно нових стосунків з навколишнім 
середовищем через посилення гуманістичної складової осві-
ти та виховання починаючи вже з ранніх етапів онтогенезу й 
досі є недостатньо актуалізованим в житті наших громадян. 
Першим за хронологією та значенням в розвитку людини се-
редовищем є сімейне, котре вбирає в себе елементи просторо-
вої організації дому, соціально–економічні характеристики, 
культурний потенціал членів сім’ї, особливості традицій та 
алгоритми міжособистісного спілкування, виховний та освіт-
ній контекст. Той факт, що інститут сім’ї переживає стан 
глибокої кризи не викликає сумнівів як у спеціалістів, так 
і пересічних громадян. Однак, важливим є не констатація 
можливої загрози, а розуміння причин такої кризи і особли-
востей протікання, можливостей запобігання. На часі стоїть 
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завдання з’ясувати чи це є тимчасова криза, яку можна по-
долати найближчим часом, чи криза сім’ї носить фундамен-
тальний характер і неминуче тягне за собою відмирання 
цього соціального інституту.

Дослідження особливостей моделі родини як соціального 
середовища та побудови способу її життя видається надзви-
чайно важливим в плані можливостей прогнозувати тенден-
ції та зміни в процесі розвитку сім’ї, як генетично первинного 
середовища виховання дитини, а також визначення векторів 
того чи іншого психологічного супроводу та підтримки сім’ї.

Сімейне середовище за аналогією із середовищем освітнім 
можна розглядати як багатовимірне соціальне утворення, 
як предмет теорії, експерименту та практики та піддавати 
аналізу, виходячи з декількох позицій (В.І.Панов). 

З одного боку – досліджувати його як фактор навчання та 
розвитку дитини, в ході якого взаємодія дитини та середови-
ща відбувається за схемою суб’єкт–об’єкт і дитина виступає в 
ролі об’єкту тих, чи інших впливів батьків, родичів. 

З іншого боку – в якості умови навчання та розвитку ди-
тини, коли сімейне середовище є суть суб’єкт–суб’єктних вза-
ємовідносин і виступає як сукупність можливостей для опа-
нування новими знаннями, вміннями, набуття емоційного 
досвіду а також для виявлення індивідуальних особливостей 
дитини, їх розвитку. Сім’я як цілісна «екологічна система» 
характеризується тим, що неузгодженість психологічних по-
треб та способів їх реалізації може тягти за собою розбалан-
сування системи, розпад її, або деформацію при існуванні од-
ного (одних) члена сім’ї за рахунок іншого (інших). Частіше 
за все у своєрідний епіцентр неблагопллуччя потрапляють 
саме наймолодші члени сім’ї – діти. 

Таким чином сім’я, як соціальний інститут, з одного боку 
покликана забезпечити дитину умовами, необхідним для 
розвитку і становлення її особистості, водночас, як ніяке 
інше середовище може гальмувати процесс і потенційно не-
сти серйозні загрози як фізичному, так і емоційному, пізна-
вальному розвитку.

Важливим напрямком наукових досліджень є вивчення 
розвитку та формування психіки дитини в процесі взаємодії 
з середовищем. Основні ознаки, рівень, тип та структура со-
ціального середовища уможливлюють різнобічно охаракте-
ризувати цю реальність та наблизитись до формулювання 
визначення.

Виходячи з системи уявлень екологічної психології, роз-
глядаємо сім’ю як «соціоекологічну систему», як середовище, 
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простір взаємовпливів та умов, факторів розвитку особистос-
ті (що містяться у просторово–предметному, інформаційно-
му, культурному, природному, побутовому, міжособистісно-
му та ін. оточеннях).

Керуючись базисним положенням психології розвитку 
про те, що психологічна сутність системи полягає у взаємодії 
дорослого і дитини, того хто навчає, виховує і того хто на-
вчається і зростає, спробуємо наблизитись до визначення сі-
мейного середовища як психолого– педагогічної реальності, 
що містить в собі організовані (цілеспрямовано, чи стихійно) 
умови для в формування особистості, а також можливості 
для розвитку, що включені у просторово– предметне, інфор-
маційне, культурне, міжособистісне та інші оточення.

Психологічною сутністю сімейного середовища є сукуп-
ність діяльнісно– комунікативних зв’язків, взаємостосунків 
членів сім’ї. Фіксація такої реальності, на наш погляд, мож-
лива через систему відношень членів сім’ї.

Позитивні та негативні лінії в дитячому розвитку – фак-
тично – розвиток чи стагнація, деградація знаходяться у 
прямому відношенні з екологічністю сімейного середовища. 

Певним підтвердженням такого погляду може слугувати 
позиція відомого вченого з українським корінням А.Маслоу, 
який вважав, що найкраще середовище для пересічного ор-
ганізму є одним із первинних факторів самоактуалізації, що 
подібно до доброго наставника, відступає в тінь, щоб дозво-
лити йому самому здійснювати вибір відповідно до власних 
бажань та вимог (залишаючи за собою право слідкувати за 
тим, щоб він враховував бажання та потреби інших людей).

Орієнтовна модель сімейного середовища, на нашу думку, 
містить низку складових та відповідні їхні показники.

Поведінкова складова. Розуміння батьками на рівні ін-1. 
туїції значимості безпосереднього впливу власної пове-
дінки на характер та атмосферу сімейного середовища
Мотиваційна складова. Налаштування батьків на ди-2. 
тину, як особистість, врахування мотивів вчинків, а не 
лише самого вчинку
Інформаційна складова. Розуміння батьками, що ін-3. 
формаційне тло, яке характеризує кожну сім’ю, домі-
нуючі теми обговорень та бесід, типове щоденне теле-
візійне «меню», долучення членів сім’ї до читання книг 
та періодичних видань, відвідання бібліотеки, музеїв, 
концертів, виставок тощо, ступінь включення у суспіль-
не життя країни, міста, локальної спільноти індукує 
розвиток відповідних психологічних особливостей ді-
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тей, значною мірою визначає ту, чи іншу активність та 
відповідні інтереси.
Емоційно–психологічна складова. Створення атмос-4. 
фери психологічного комфорту, свободи, прийняття, 
піклування, відчуття безпеки, захищеності для дитини, 
що включає варіативність стосунків представників 
різних поколінь, звичаї, реально діючі сімейні традиції, 
звички, емпатійну щоденну взаємодію, духовний 
клімат.
Організаційна складова. Достатньо чітка організація 5. 
робочого та вихідного дня з врахуванням вікових та ін-
дивідуальних особливостей дитини, що передбачає ру-
ховий режим, перебування на свіжому повітрі.
Просторово–предметна складова. Використання еле-6. 
ментів домашньої обстановки та створення її з метою 
позитивного впливу на дитячий розвиток (домаш-
ня бібліотека, ігротека, приладдя для образотворчого 
мистецтва, комп’ютер, музичний інструмент, домашні 
улюбленці, квіти, фотоапарат, спортивне приладдя), 
підтримка та розвиток стосунків з природним серед-
овищем (виїзд на природу, вирощування рослин, ко-
лекціонування, ознайомлення з цікавими місцями рід-
ного міста чи селища, заощадження води, електро– та 
теплоенергії, сортування відходів) 

Провідним компонентом розвивального сімейного серед-
овища є, на наш погляд, відповідальна позиція батьків при 
побудові взаємин з дитиною.

Важливими є базові умови розвивального сімейного се-
редовища, що впливають на формування психологічних осо-
бливостей особистості дитини:

Спільна діяльність батьків та дітей, що передбачає 1. 
спілкування та взаємодію у різноманітних ситуаці-
ях особистісного, пізнавального, ділового характеру в 
межах побуту, навчання, відпочинку та ін. 
Авторитетні та зрілі батьківські установки (вимогли-2. 
вість та чуйність)
Зацікавлення батьків у особистісному розвитку дитини 3. 
при орієнтації на індивідуальні та вікові особливості 
дитини, її схильності та інтереси.

Виховна мотивація на особистісний розвиток дитини пе-
редбачає створення широкого поля вибору та свободи обран-
ня вподобань, занять за умови підтримки становлення само-
стійності та вольової регуляції поведінки дитини.
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Сімейне середовище, що об’єднує елементи, котрі спри-
яють розвитку функціонального стану організму дитини, 
її адаптаційних ресурсів, опірності до негативних впливів, 
досягненню і підтриманню емоційного комфорту, а також 
закладають базис саморозвитку, або, послуговуючись понят-
тям, введеним в обіг Г.С.Костюком, «саморуху», можна назва-
ти розвивальним середовищем, екологічно орієнтованим.

Середовище найближчого оточення, яким є сім’я є водно-
час умовою і джерелом розвитку дитини. Разом з тим саме 
це середовище може стати і джерелом психологічної трав-
матизації дитини. Дедалі більше досліджень акцентують 
увагу на безпечності середовища ( І.А.Баєва, Ковалев Г.А., 
Кононко О.Л., Крутій К. Л, Нартова–Бочавер С.К., Осорина 
М.В.). Психологічно безпечне середовище маркується та-
ким його станом, що є вільним від проявів психологічного 
насильства у взаємодії, що сприяє задоволенню потреб у 
особистісно–довірливому спілкуванні, створює референт-
ну значимість середовища та забезпечує психічне здоров’я 
включених до нього учасників.

Психологічно безпечне середовище, яке водночас, може 
позиціонуватися як екологічно–орієнтоване середовище 
створюється за умови використання психологічних техноло-
гій, що побудовані на діалогічних засадах, навчанні співро-
бітництву та відмови від психологічного насильства у вза-
ємодії. Результатом перебування у такому безпечному серед-
овищі є психологічно здорова особистість.

Перспективним вважаємо створення структурної моделі 
освітнього середовища школи в її психологічному аспекті, 
запропоновану І.А.Баєвою Ця структурна модель може слу-
гувати доброю основою для розробки програм та технологій 
психологічного супроводу учасників навчального та вихов-
ного процесів в навчальних закладах, а також і в сім’ї зі ство-
рення психологічної безпеки в цих середовищах. На основі 
оцінки за двома критеріями рівня соціально–психологічної 
вмілості (неумілості), особистісно–емоційної захищеності (не-
захищеності) дитини автор виділяє чотири види середовищ: 
партнерсько–діалогічне (психологічно безпечне), ліберальне 
середовище, маніпулятивно–авторитарне та потураюче се-
редовище. Насичення одного і іншого критерію психологіч-
ними ресурсами, що дозволяють створити психологічну без-
пеку освітнього середовища, має сприяти підтримці емоцій-
ного комфорту та психологічного здоров’я його учасників.

Аналіз робіт, проведених в руслі сімейної психотерапії, 
показує, що критерієм функціонування сім’ї як цілісного се-
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редовища, є не стільки задоволення, не відсутність конфлік-
тів та труднощів, криз, скільки ефективність сімейних меха-
нізмів інтеграції сім’ї (Варга А.Я., Ейдеміллер Е.Г., Крюкова 
Т.Л., Куфтяк Е.В., Сапоровська М.В., Юстицький В.І. ). Най-
більш важливим для характеристики сім’ї виявляється те, 
яким чином сім’я поводиться при зіткненні з важкою жит-
тєвою ситуацією більшої чи меншої складності. Труднощі, 
перешкоди та кризи виступають засобом об’єднання сім’ї, а 
отже інтеграція залежить від здатності та вміння сім’ї від-
шукати, створити та застосувати способи подолання про-
блем. Здатність сім’ї протистояти труднощам визначається 
не лише індивідуальними особливостями членів сім’ї, але 
також і специфікою сімейного функціонування, своєрідністю 
сімейного середовища, як цілісного утворення. Особливості 
сімейного середовища та життєдіяльності сім’ї виступають 
ресурсами збагачення та зміцнення соціального простору 
сім’ї, і відповідно, будуть визначати структуру і специфіку 
сімейного подолання.

Сучасна ситуація в Україні, яку можна визначити пунктир-
но : Майдан – анексія Криму – вторгнення РФ на Схід України, 
призвела до тяжких втрат –загибелі людей, важких поранень 
фізичних та травм психологічних, відповідно і до переживань, 
що наповнювали і продовжують наповнювати контекст сімей-
ного середовища незалежно від місця проживання в Україні. 
В цьому контексті особливо гостро постає питання вивчення 
можливостей членів сім’ї з організації власної поведінки у 
складній життєвій ситуації як у формі психологічного захис-
ту від травмуючих переживань, так і в формі конструктивної, 
перетворювальної, активності, спрямованої на подолання 
проблем, формування своєрідного загартування та життєвої 
опірності труднощам.

Сімейне середовище, що характеризується внутрішньою 
організацією та структурою, відповідатиме як єдиний ціліс-
ний організм на внутрішні та зовнішні виклики, використо-
вуючи механізм подолання труднощів. Сімейне подолання 
виступає груповим феноменом, що виконує захисну функцію 
і спрямовується на збереження стабільності стосунків у сім’ї 
та її структури.

Сім’я як локальна спільнота вибудовує свою взаємодію 
та спосіб життя, що може поширюватися на інші соціаль-
ні середовища, збагачуючи, оптимізуючи їх. Для того, щоб 
людина реалізувалась як Людина, а суспільство вибудува-
ло громадянське суспільство з економічним процвітанням, 
духовним вдосконаленням та екологічним підходом до сві-

Вовчик-Блакитна О.О.



Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36

112

ту навколо та світу в собі необхідно щоб сімейне середовище 
було добре організованим та безпечним та націлювалося на 
саморозвиток та самозбереження та оздоровлення, що зна-
чною мірою детермінує особистісний розвиток та емоційне 
благополуччя всіх членів сім’ї.

Література
Абраменкова В.В. Социальная психология детства, «ПЕР СЭ» – 1. 
М., – 2008 – 431с.
Крутий К.Л. Феномен образовательного пространства дошкольно-2. 
го детства/ К.Л.Крутий // Дошкільна освіта –2011. –№1(32). – С.13–
32.
Куфтяк Е.Психология семейного совладания: монография. – 3. 
Кострома: Изд–во КГУ, –2010. –245с.
Левченко Е.В. М.Я.Басов о психологическом изучении среды //4. 
Тезисы 4–й Российской конференции по экологической психологи. 
Москва, 28–29 марта 2005г.:УМК «Психология», – 2005. – С.182–
185.
Рудоміно–Дусятська О.В. Екологічно–орієнтований спосіб життя 5. 
як предмет психологічного дослідження /О.В.Рудоміно–Дусятська//
Актуальні проблеми психології: Зб.наук.праць Ін–ту психології 
ім.Г.С.Костюка. – К., – Т.7. – Вип.28 – С.192–199.
Швалб Ю.М. Еколого–психологічні виміри способу життя / Ю.М. 6. 
//Актуальні проблеми психології: Зб.наук.праць Ін–ту психології 
ім.Г.С.Костюка НАПН України – К., – Т.7. – Вип.5.– Ч.2. – С.294–
301.
Экопсихологические аспекты развития индивидуальности /Под 7. 
ред. В.И.Панова. – М.: Психологический Институт РАО, – 1977, – 
147с.

The article deals with the family environment within ecopsychological 
paradigm, where the benchmark for research supports multi–format 
system “person–environment.” Family environment represents as a 
complex characteristic, which consists of several сomponents and their 
indicators. The definition of developmental and safe environment is 
represent. 

Keywords: family environment, development of child,developmental, 
ecological and safe environment


