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(електронний журнал) 

                         № 21 

 

 
 

В межах ініціативи «СумДУ  заклад дружний до сім’ї» та 

проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими 

матерями-студентками у вищих навчальних закладах» ми раді 

запропонувати вам електронну розсилку (інформаційний бюлетень) 

«Сім’я як партнерство».  

Ми переконані, що  

Вчитись бути батьками і сім’янинами 

потрібно все життя 
Тож, пропонуємо долучитись до цього навчання!  

Якщо у вас виникнуть запитання – ви можете задати їх нашим 

спеціалістам - психологам та педагогам соціально-психологічної 

служби СумДУ, надіславши на електронну адресу uliana75@ukr.net.  

Наш сайт: 

http://leleka.sumdu.edu.ua  

Долучайтесь до наших груп в соціальних мережах: 

 http://vk.com/family_university  
https://www.facebook.com/groups/friendly.university/ 

 

1. Сімейне свято: для дітей і з дітьми  

2. Створення власних сімейних традицій – шлях до гармонії  
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Сімейне свято: для дітей і з дітьми 

 

Кожен з батьків мріє бачити свою 

дитину ініціативною та творчою 

особистістю. А ідеальним середовищем 

для виховання потрібних якостей може 

стати традиція підготовки та проведення 

сімейних свят.  

Сімейні традиційні свята згуртовують 

сім'ю, допомагають у вихованні дітей, 

сприяють їх розвитку; допомагають дітям і 

батькам насолоджуватися спілкуванням з рідними та близькими, дають 

можливість дитині відчути себе важливою для своєї родини, а також 

проявити і показати свої здібності, самореалізуватися, а батькам - поринути у 

світ дитинства.  

Варіантів дитячих сімейних свят досить багато. Цікавим може бути 

такий сценарій, в якому міняються місцями діти і батьки. Інакше кажучи, 

дорослі стають дітьми, яких необхідно виховувати, за якими завжди потрібно 

стежити.  

На сімейному святі такого типу потрібно між малюками розподілити 

ролі. Наприклад, двоє діток (дівчинка і хлопчик), повинні зіграти ролі 

батьків, які намагаються навчити своїх дітей усьому правильному та 

найкращому. Для цього вони мають можливість звертатися до різних 

фахівців за допомогою, в ролі яких виступають інші діти. Цими порадниками 

на сімейному святі повинні стати лікарі, вчителі, представники різних 

робочих спеціальностей і професій, спортсмени тощо.  

Діти-вчителі повинні пояснювати батькам-малюкам, що для того, щоб 

стати хорошою людиною і домогтися успіхів у майбутньому, потрібно 

старанно вчитися, слухатися старших, дотримуватися гігієни і т.п. 

Наприклад, лікарі можуть вказувати на необхідність повноцінного сну, 

теплого одягу взимку, дотримання режиму дня та ін. Спортсмени можуть 

розповісти, чому корисно займатися фізкультурою, про корисну і здорову 

їжу тощо. Таким чином, діти почнуть розуміти важливість тих правил і 

повчань, які самі давали на сімейному святі своїм батькам і будуть більше 

намагатися їх дотримуватися.  

Таке свято-рольова гра дозволяють батькам отримати важливі знання. 

Наприклад, побачити зсередини різні проблеми своєї дитини, її труднощі у 

стосунках. Також допомагають зближуватися всім, хто в них бере участь, а 

це дуже важливо для взаємовідносин у родині.  

У процесі спільної підготовки до свята у батьків проявляються 

різноманітні якості. Наприклад, активність, солідарність, творчість, 

відповідальність, музикальність. Діти в такі моменти стають більш 

артистичними, більш розкутими і комунікабельними, оскільки відчувають 

підтримку з боку своїх батьків, адже всім дітям хочеться продемонструвати 
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свої досягнення батькам. Це викликає у малюків почуття гордості і 

самостійності.  

Підготовка до свята також дуже важлива та необхідна умова для 

усвідомлення і відчуття свята. Чим цікавіше проходитиме процес підготовки, 

тим з більшим нетерпінням дитина чекатиме самого свята, і тим приємніше 

буде його проводження. Крім того, відчуття і настрій свята приходять саме 

під час його підготовки. 

Готуватися до свята необхідно за 2-3 тижні до його початку. Питання 

підготовки обговорюються в сімейному колі. Ініціатива і першість у 

обговоренні мають належати дитині, а якщо це підготовка до дня її 

народження, то вона повинна розуміти, що це свято не тільки для неї, але і 

для тих, хто її любить, що гості - це люди, які не тільки приносять подарунки 

і роблять те, що їх попросять, але це, перш за все, кращі друзі і близькі люди, 

які розділяють з нею радість цього дня. Такий підхід навчить дитину 

ставитися до людей з любов'ю і повагою, бути комунікабельною і 

товариською, особливо якщо батьки покажуть, що вони самі щиро раді 

гостям. 

Також обов'язково потрібно поговорити з дитиною про подарунки. 

Потрібно допомогти їй навчитися радіти будь-якому подарунку і вбачати в 

ньому увагу і любов до себе. 

Розпитавши дитину про те, чого вона 

хотіла б, щоб їй подарували, можна 

зателефонувати близьким друзям, 

рідним та поділитися з ними 

бажаннями дитини. 

Бажано під час сімейного свята 

розігрувати різноманітні призи - це 

суттєво підсилить дитячу цікавість. І 

майже неможливо уявити дитячого 

свята без солодощів, які також 

привнесуть радісні моменти. 

Сімейні свята відрізняються 

особливою теплотою та інтимністю, 

оскільки сенс, значення і цінність тієї 

чи іншої дати іноді можуть бути зрозумілими тільки вузькому колу рідних 

людей. Ці дати можуть не збігатися з офіційними святами, але від цього 

важливість події нітрохи не меншає. У кожної родини обов'язково є свої 

події, пам'ять про які передається з покоління в покоління. 
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Створення власних сімейних традицій  – шлях до гармонії 

Поява нової сім'ї – це 

народження якісно нового цілого. 

Стабільність сім'ї залежить від 

ступеню її згуртованості. Остання 

включає певну міру емоційної 

близькості або ж прив'язаності 

членів сім'ї один до одного, а також 

сформованість сімейної 

самосвідомості – образу та почуття 

«МИ». 

Психологічними засобами 

підтримки внутрішньосімейних стосунків можуть стати власні сімейні 

традиції. У даному випадку – це заново створені та значимі для всіх членів 

сім'ї форми взаємодії.  

Особливість власної сімейної традиції полягає у тому, що вона 

здійснюється усвідомлено та виконується всіма членами сім'ї або за спільною 

домовленістю, тобто є якісно новим утворенням. 

Розрізняють традиції повсякденного життя (зустріч, прощання, прийом 

їжі тощо); традиції внутрішньосімейного та подій зовнішнього календаря (дні 

народження, Новий рік), а також традиції життєвих циклів (весілля, 

народження дитини, тощо). 

Існують також традиції, що пов'язані із зустріччю розширеної сім'ї у 

певний день (наприклад, похід на обід до батьків щонеділі); зустріччю 

сімейних свят, а також загальноприйнятих свят (День Народження, Новий 

рік); спільною працею (наприклад, спільне генеральне прибирання квартири); 

спільним відпочинком (відпочинок сім'ї влітку на морі, відвідання 

кафе/ресторану щонеділі, тощо); передачею сімейних історій, цінностей, 

реліквій. 

Значення власних сімейних традицій важко переоцінити, адже їх 

створення сприяє укріпленню сім'ї, підвищенню рівня її згуртованості. Нові 

традиції можуть стати тим психологічним засобом, що дозволить членам сім'ї 

поєднувати індивідуальну незалежність з колективістським почуттям 

приналежності до сім’ї. Останнє, звичайно, засноване на близьких, емоційно 

позитивних стосунках, де є піклування та взаємопорозуміння, відкритість 

спілкування та гнучкість сімейних ролей. 

Внутрішньосімейні традиції дозволяють створити атмосферу дому, 

впевненості та стабільності. Вони сприяють створенню та підтримці 

унікальності сім'ї, адже комбінація традицій кожної сім'ї є неповторною. 

Традиції підкреслюють загальні цілі, інтереси та цінності сім'ї. Гармонійні 

стосунки у сім'ї, взаємопорозуміння та взаємодопомога, повага, а також 

гарний настрій та відпочинок – всього цього дозволяють досягнути власні 

сімейні традиції.  
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Тож варто проявити трохи уваги та винахідливості до життя власної сім'ї 

і воно буде сяяти яскравими барвами. Незабаром – новорічні свята – це 

нагода повторити вже існуючу сімейну традицію або ж заснувати свою нову. 

 
 

 

 
фахівцями координаційного центру гуманітарної політики СумДУ, а саме: 

 Гендерного ресурсного центру 

 Соціально-психологічної служби 

 Центру підтримки сім’ї «Студентський лелека» 

 

 
40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 

Гендерний ресурсний центр  аудиторія Г-711, телефон: 68-77-96 

Соціально-психологічна служба  аудиторія Г-704а, телефон: 68-78-07 

Центр підтримки сім’ї  кімната Ц-118, телефон: 68-78-64 

 

 


