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ВСТУП 

Актуальність. Першим інститутом соціалізації людини є сім’я. Саме 

тут формуються якості, риси особистості. Велика кількість чинників впливає 

на тип характеру, на те, якими соціальними якостями оволодіє (або не 

оволодіє) індивід і яку соціальну роль обере особистість. Провідним 

фактором є тип сім’ї. Кожні батьки, які прагнуть виховати гармонійно 

розвинену особистість, відповідального громадянина, мають бути 

зацікавленими у створенні відповідного простору для розвитку своєї дитини. 

Середовище людини включає в себе багато складових, однією з яких є 

комунікативний простір. Швидкий розвиток суспільства зумовлює проблеми 

у створенні цього простору, оскільки батьки не мають достатньо часу на 

виховання, а особливо це стосується багатодітних родин. Основою створення 

цього простору є спілкування, за допомогою якого відбувається процес 

отримання, засвоєння та передачі інформації.  

 Аспекти виховання дитини, комунікативного середовища, соціальних 

характеристик людини, проблеми, потреби багатодітної родини тощо 

вивчалися окремо досить довго та продуктивно, але дослідження впливу 

соціальних характеристик комунікативного середовища багатодітної сім’ї є 

нечисленними.  

Деякі аспекти означеної проблеми вивчали різні науковці. Умберто Еко 

глибоко вивчав явище комунікації, вплив її на всі сфери життя. Дж. Морено 

та Л. Орбан-Лембрик вивчали комунікативний простір міжособистісних 

відносин. 

  Дослідники-соціологи А. Антонов, В.Медков, А. Мудрик, М. Обозов, 

вивчали аспекти та значення функціонування сім’ї в соціумі. Ю.Азаров, 

М. Галагузова, І. Трубавіна, Т. Шеляга, Є. Холостова досліджували та 

окреслювали соціальні проблеми і потреби багатодітної сім’ї, особливості 

виховання та взаємовідносин тощо. В. Петрушенко з філософської точки зору 



вивчав поняття соціального. Л. Соколова розкрила особливості 

міжособистісних стосунків у багатодітній родині. 

Проблемою соціально-правового забезпечення сучасної багатодітної 

сім'ї займались вчені Т. Зубкова, І. Звєрєва, С. Кархліна. Великий внесок у 

розробку різних аспектів проблеми сім'ї та сімейного виховання внесли 

вітчизняні педагоги: В. Гуров., Н. Дивицина, Е. Зритнєва, А. Харчев, 

А. Орлова, Т.Лодкіна, В. Мухіна, Т. Шульга. 

Це свідчить про важливість окресленої проблеми, водночас багато 

аспектів даної теми є малодослідженими. Тому тема «Соціальні 

характеристики комунікативного середовища багатодітної сім’ї» є важливою 

як з теоретичних, так і  практичних міркувань. 

Об’єкт: комунікативне середовище багатодітної сім’ї. 

Предмет: вплив соціальних характеристик комунікативного 

середовища багатодітної сім’ї на розвиток та формування особистісних 

якостей дитини. 

Мета дослідження: визначити та проаналізувати соціальні 

характеристики комунікативного середовища багатодітної сім’ї. 

Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз базових категорій та понять 

дослідження.  

2. Провести емпіричне дослідження соціальних характеристик 

комунікативного середовища багатодітної сім’ї. 

3. Розробити тренінгову програму розвитку просоціальних якостей 

учнівської молоді. 

Апробація результатів дослідження. Взяла участь у роботі таких 

конференцій та семінарів:  

1) Міжнародна науково-практична студентська конференція 

«Трансформація мовного образу сучасного фахівця» 

(Житомирський державний університет імені Івана Франка, 

15 квітня 2015 р., м. Житомир); 



2) Тренінг з  планування діяльності та відпрацювання навичок, 

необхідних для розробки та втілення різних форм ініціативи  

«Університет, дружній до сім’ї», який проводився у межах проекту 

«Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-

студентками у ВНЗ», що впроваджується Сумським державним 

університетом за підтримки Європейського Союзу (Житомирський 

державний університет імені Івана Франка, 13 травня 2015 р., 

м. Житомир). 

Публікації:  

1. Ковтунович О.В. Вплив комунікативного середовища на ранній 

розвиток дитини / О.В. Ковтунович // Актуальнi проблеми 

соцiальної сфери: збiрник наукових робiт викладачiв i студентiв / за 

заг. ред. H. П. Павлик. – Житомир : вид-во ЖДУ iм. I. Франка. -  

2015. – 95-96 . 

2. Ковтунович О.В. 

DerEinflussderKommunikationsumgebungaufdieKindlicheEntvicklung / 

О.В. Ковтунович // Трансформація мовного образу сучасного 

фахівця: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції для студентів немовних спеціальностей / за заг. ред. 

Н.М. Андрійчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. -  2015. –

C.54-55.  

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зi вступу, двох 

роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел (51 найменувань з них 2 іноземною мовою) та додатків. 

Основний зміст роботи викладений на 111 сторінках.  Включає  4 таблиць  та  

7 рисунків. 



 

Загальні висновки 

У ходінаписання дипломної роботи було виконанонаступні завдання: 

1. Здійснено теоретичний аналіз базових категорій та понять 

дослідження.  

Визначено, що комунікативне середовище – це соціально-психологічне 

середовище, в якому можливе формування адекватної комунікативної моделі 

спілкування, успішна (або ж навпаки) соціалізація особистості. 

Комунікативний простір створюється безпосередньо самою людиною, 

свідомо або ж несвідомо, і залежить від соціальних характеристик 

середовища, які ґрунтуються на особистісних якостях учасників взаємодії.  

Проаналізовано особливості функціонування та спілкування 

багатодітної родини, і визначено, що це сім'я, в якій подружжя  перебуває у 

зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у 

тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) 

проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.  

Також з’ясовано, що у зв’язку з різними причинами комунікативне 

середовище порушується, через несформовані або порушенні соціальні 

характеристики простору родини. Часто це відбувається у багатодітній сім’ї 

через відсутність навичок, часу або ж бажання виховувати своїх дітей. Проте, 

за правильного підходу, діти  з таких родин стійкіші перед стресами і краще 

адаптуються в будь-якому колективі, є відповідальними, здатними до емпатії 

тощо.  

Визначено соціальні характеристики комунікативного середовища 

багатодітної родини (характер спілкування, рівень взаємодії на основі 

соціальних характеристик, соціальні ролі, характер виховання). З’ясовано, 

що порушення цих характеристик є першопричиною соціальних проблем. 

Компенсувати ці показники можна за рахунок розвитку позитивних якостей у 

дітей, що дасть змогу стабілізувати та нормалізувати комунікативний простір 

багатодітної родини. 



2. Проведено емпіричне дослідження соціальних характеристик 

комунікативного середовища багатодітної сім’ї. 

Здійснено порівняльний аналіз соціальних характеристик 

комунікативного середовища (а саме агресивності, конфліктності, 

комунікабельності, ставлення до оточуючих) дітей 5-8 класів із багатодітних 

і небагатодітних сімей.   

 Виявлено високі показники егоїстичного типу ставлення до оточуючих 

у дітей з небагатодітних сімей. Дівчата з багатодітних родин роблять добро 

іншим шляхом обмеження власних інтересів, свої потреби ставлять значно 

нижче оточуючих.  

З’ясовано, що у досліджуваних з небагатодітних сімей високий рівень 

позивної та негативної агресивності, тобто такі особи прагнуть задовольнити 

свої потреби, незважаючи на оточуючих, іноді неадекватно реагуючи на 

ситуацію, виявляючи нестриманість та нетерпимість до думки та дій інших. 

Тому часто стають учасниками конфлікту. Діти з багатодітних родин 

виявились ненаполегливими, що свідчить про відсутність цілеспрямованості 

та навичок правильного цілепокладання. 

Проаналізовано рівень комунікабельності і виявлено, що діти з 

багатодітних сімей є некомпетентними у спілкуванні: хлопці дуже замкнуті і 

не відстоюють свою точку зору, а дівчата занадто говіркі. Ця категорія дітей 

не вміє виділити пріоритети у спілкуванні. Проте вони доброзичливі та 

відповідальні. Визначена потреба у формуванні наполегливості та 

цілеспрямованості, що компенсує показники соціальних характеристик цієї 

категорії.  

3. Розроблено тренінгову програму розвитку просоціальних якостей 

учнівської молоді. 

Оскільки, в результаті дослідження було виявлено низький рівень 

наполегливості, комунікабельності (багатодітні), високий рівень егоїстичного 

ставлення до оточуючих, агресивності та конфліктності (небагатодітні) 

підтвердилась потреба у компенсуванні цих характеристик. Було створено 



програму розвитку просоціальних якостейшкільної молоді, яка має такі 

напрями: «Правильна постановка цілі – запорука успіху», «Формуємо 

наполегливість при досягненні цілі», «Комунікабельність – риса, яка 

допомагає розвиватись»,«Сходинки виходу із конфлікту»,«Розвиток емпатії», 

«Формування гуманізму». Цей невеликий курс спрямований на формування 

та розвиток комунікативних навичок, наполегливості та цілепокладання у 

дітей з багатодітних сімей; розвиток емпатійного ставлення до оточуючих та 

розвиток гуманістичних якостей у дітей з сімей, де виховуються не більше 

двох неповнолітніх; формування у дітей вміння поводити себе  в конфліктній 

ситуації, шляхи виходу з нього; мотивація до саморозвитку, 

самовдосконалення.  
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