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МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОСІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ В
УКРАЇНСЬКІЙ КАЗЦІ
Анотація. У статті охарактеризовано етапи розвитку
сучасної сім’ї через добірку українських казок, в змісті
яких розкрито моделі внутрішньосімейних стосунків на
кожному з них.
Автор представила українські казки, що розкривають
сутність взаємодії між членами сім’ї та близькими
родичами й створюють позитивну атмосферу життя
дитини.
Метою
дослідження
був
пошук
моделі
внутрішньосімейних стосунків, яка буде забезпечувати
повноцінний розвиток особистості дитини дошкільного
віку.
Спрогнозовано перспективу подальшого дослідження до
створення міні-хрестоматії українських казок з метою
формування цінностей людських взаємин у сім’ї з
дошкільного дитинства.
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Глибинні смисли казок дають можливість дорослим
(батькам, насамперед) знаходити відповіді на запитання,
які виникають у житті: як ставитися до дитини, як за
нею доглядати, що можна дозволяти, як виховувати
моральні цінності, як будувати стосунки в сім’ї, яку
залишили діти.
Рекомендовано широке використання українських казок
у роботі з дітьми дошкільного віку та для сімейного
читання, адже це сприятиме формуванню сімейних
цінностей і розумінню їхньої значущості в житті кожної
людини з наймолодшого віку.
Ключові слова: внутрішньосімейні стосунки, українська
казка, діти дошкільного віку, батьки, бабуся, дідусь.
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Вступ. Актуальною проблемою сучасної сім’ї
залишається складна проблема формування внутрішньо
сімейних взаємин та вироблення й узгодження між
батьками моделі виховання дітей на різних вікових етапах.
Ця проблема ускладнюється ще й між поколінними
взаєминами в сім’ї: стосунками між батьками і
прабатьками, між прабатьками і онуками, між родичами,
тощо. На різних стадіях свого розвитку сім'я виконує різні
функції, в ній закладається фундамент нової особистості,
відбуваються початкові стадії соціалізації дитини,
формуються моральні відносини, а внутрішньосімейні
стосунки є своєрідною проекцією суспільних відносин.
Вирішуючи питання сімейного виховання, науковці
рекомендують застосовувати різні технології та засоби.
Одним із ефективних засобів зазвичай визначають
українську казку, що сьогодні переживає часи актуалізації
та широкого використання.
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Однак, проблема
вивчення
внутршньосімейних
стосунків в українській казці залишається ще недостатньо
вивченою. Саме в українській казці відображено світогляд
українського народу, його морально-етичні та естетичні
принципи, багатовіковий досвід виховання підростаючих
поколінь. Питання дослідження внутрішньосімейних
стосунків в українській казці потребує аналітичного
підходу і наукового обґрунтування з точки зору жанрових
особливостей та вивчення їх педагогічної цінності в плані
навчання, виховання та повноцінного розвитку особистості
дитини дошкільного віку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психолого˗п
едагогічні проблеми морального виховання в сім’ї дослі
джують Л. Артемова, І. Бех, Л. Бойко, Л. Драчук, В. Краве
ць, І. Кошлань, Г. Наумчук, Л. Сінютка. Теоретикопедагогічні
основи
сімейного
виховання
розглядають Т. Алексеенко, В. Іова, Л. Красномовець, Л. П
овалій, В. Постовий. Формуванню сімейних взаємин і пе
дагогічної культури батьків присвятили свої праці Л.
Кіенко-Романюк, І. Савченко, І. Трубавіна, Т. Ушеніна.
Незважаючи на те, що сім’я є однім із основних інститутів
будь-якого суспільства, соціологічні дослідження сімейних
ролей є надзвичайно рідким явищем. Перевагу у
дослідженнях
сім’ї
займають
питання
вивчення
індивідуально-психологічних особливостей подружжя та
проблеми міжособистісних взаємин. В цьому напрямку
плідно працюють О. Бондаренко, Л. Бурлачук, С.
Кратохвіл, С. Максименко, С. Мінухін, І. Семьонкіна, Ч.
Фішман, Б. Хеллінгер та інші. У вирішенні питань
налагодження внутрішньо сімейних взаємин може бути
використана казка, як засіб виховного впливу на
особистість. Аналіз досліджень ролі казки як засобу
виховного впливу на особистість дозволяє стверджувати,
що в доступній для дитини формі казки розкривають
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національні та загальнолюдські цінності, які народ плекав і
передавав нащадкам про непереможність добра, правди,
про щасливе життя, сімейну злагоду, тощо. Дослідження
казки як феноменальної моделі проектування сімейних
стосунків дозволяє вважати її одним із найдієвіших засобів
впливу на реальну взаємодію між дорослими та дітьми.
.Аналіз наукових досліджень дозволив констатувати, що
теоретичні основи роботи із казкою заклав В.
Сухомлинський. Специфічною особливістю цього жанру
народної творчості він вважав те, що казка допомагає
дітям зробити “перший крок від яскравого, живого,
конкретного до абстрактного”, сприяє моральному
розвитку, без якого “не можливі шляхетність душі,
чутливість до людського нещастя, горя, страждання” [1, с.
372]. Спираючись на визначені концепти, ми розглядаємо
можливість використання української казки в питаннях
дослідження внутрішньо сімейних взаємин.
Мета: пошук моделі внутрішньосімейних стосунків, яка
буде забезпечувати повноцінний розвиток особистості
дитини дошкільного віку.
Завдання:
˗ підібрати літературно-художній матеріал (українські
казки) відповідно стадіям розвитку сучасної сім’ї;
˗ охарактеризувати та простежити внутрішньосімейні
стосунки на основі аналізу української казки.
Результати досліджень. Звернення до української
казки,
це
ще
один
крок
до
дослідження
внутрішньосімейних стосунків сучасної сім’ї. Українська
казка пропонує свою модель внутрішньосімейних
стосунків, бо саме в українських казках дуже гарно
представлена українська сім’я, яка має особливу цінність.
Частіше за все українська казка починається з визначення
«сімейного стану» героя. Наприклад: «Жили чоловік та
дружина, дітей у них не було», «Жили собі чоловік та
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дружина, і було у них троє синів», «Жила собі жінка, у якої
було сім дочок». Внутрішньосімейні стосунки виступають
в українській казці предметом особливої уваги. На
сьогодні психологи дуже часто звертаються до казки як до
метафори, щоб запропонувати батькам шляхи вирішення
виниклих проблем.
З точки зору психології, сім’я – це система, яка
проходить у своєму розвитку ряд стадій. Дослідники
наголошують, як мінімум, на семи стадіях розвитку сім’ї
[2, с. 35]:
1. неодружена молода людина;
2. подружжя без дітей;
3. підготовка до виховання;
4. сім’я з дітьми;
5. сім’я, залишена молодими дорослими дітьми;
6. сім’я з моменту, коли остання дитина залишає дім;
7. хтось із подружжя залишається один після смерті
іншого.
В кожній розкривається специфіка внутрішньосімейних
стосунків та вирішуються певні завдання. У психології вже
побудована модель внутрішньосімейних стосунків, в полі
зору специфіка завдань та проблем, котрі вирішує сім’я на
кожній стадії свого розвитку, система внутрішньосімейних
стосунків, кордони та рівні диференціювання членів сім’ї,
можливості
розвитку
кожного,
їхні
здібності
співпрацювати один з одним.
Кожна стадія розвитку сім’ї знайшла відображення в
українській казці.
Перша стадія – неодружена молода людина. Юнакові
або дівчині, потрібно диференціювати себе від сім’ї
(батьківської), розвивати близькі стосунки з людьми свого
оточення, робити професійну кар’єру, засвоювати
дорослий стиль життя.
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В українській казці наголошується на тому, що цей
процес може відбуватися з різним ступенем успіху.
Наприклад, у казці «Три брати»: «Було собі три брати. От
найменший усе робить не так, як люди. То ті брати на
нього все кажуть: дурень! Дурень та й дурень – так уже
всі його звуть. Розумні брати в хазяйстві порядок дають, а
дурня посилають свиню пасти.
От посіяли ті брати лан пшениці. Зійшла та пшениця,
почала рости. І внадилося щось у ту пшеницю: що ніч, то
так і витовче. Старший брат і каже:
– Піду я на ніч у поле, може, впіймаю те, що толочить.
Ото пішов. Прийшов, сів на межі… Дожидав, дожидав
– нікого нема… та й заснув. Прокинувся вранці, глянув на
поле, аж знову шкода. Пішов він додому без нічого,
думає: «Хіба ж його вловиш, коли таке, що й не
побачиш?»
На другу ніч уже середульший брат каже: «Я піду».
Пішов, сів на межі… Дожидав, дожидав – нікого нема, він
і заснув. Прокидається вранці, глянув на поле –
витолочене знову. Пішов і цей брат додому без нічого.
«Де ж його, – думає, – впіймати?».
А найменший брат каже:
– Ану я піду, чи не вловлю!
Брати в сміх, аж за животи беруться:
– Коли ми не вловили, то де тобі, дурню, впіймати?»
[3].
«Наречена купина» – казка, в якій зазначено про те, які
випробовування можуть трапитися на шляху молодого
чоловіка в пошуку другої половини. Наприклад: «В
одному селі жили три брати. Два були розумні, а третій –
дурний. Задумали вони оженитися. Старші брати
сподобали собі багацьких дівок, послали старостів, і
весілля скоро загуділо на ціле село.
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Дурень три роки ходив до багатих і бідних, але кожна
дівчина відверталася. Казали, що у нього в голові сім днів
не метено. Зажурився парубок, ходить, як сновида. Одного
дня сів собі на пень і похилив голову ще нижче.
Несподівано хтось заговорив:
– Чого зажурився, легіню?
– Своєю бідою, – відповів нещасник. – А хто мене
питає?
– Що, ти не добачаєш? Я, купина.
– Хіба купина вміє говорити?
– Інші не вміють, а я вмію» [3].
Друга стадія – подружжя без дітей. Одружившись,
молоді люди повинні створювати гармонійний шлюб. На
цьому етапі є дуже важливим перехід подружжя від
ідеалізованого погляду на партнера до інтимності, дуже
важливо вписатися в систему родичів. Наприклад, у казці:
«Царівна-Жаба», стосунки між подружжям в українській
казці є рівними. Довіра один до одного – головна основа
таких стосунків. Наприклад: «А це якось цар забажав: яка
з невісток уміє краще рушники ткати. Загадує: «Щоб на
завтра, на ранок, рушники виткали і принесли показати:
яка з них краща ткаля?».
Іван-царенко йде додому та й плаче, а жаба вилізла
назустріч, питає:
– Іване-царенку, чого ти плачеш?
– Та як же мені не плакати, що так і так: загадав наш
батько, щоб на завтра, на ранок, кожна невістка йому
рушник виткала.
– Не плач! Усе гаразд буде: лягай та спи!» [3].
Третя стадія – підготовка до виховання. Це основна
стадія розвитку сім’ї, тому що батьки готуються до
народження дитини та приймають на себе роль
вихователів. Наприклад, у казці «Телесик»: «Жили собі
дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід
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та баба: «Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей
нема?».
От баба й просить діда:
– Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та
зробимо колисочку, то я покладу деревинку в колисочку
та й буду колихати; от буде мені хоч забавка!
Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить.
Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив
колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку –
колише й пісню співає:
– Люлі-люлі, Телесику,
Наварила кулешику, –
І з ніжками, і з ручками
Буду тебе годувати!
Колихала-колихала, аж поки полягали вони увечері
спати. Встають уранці – аж з тієї деревинки та став синок
маленький. Вони так зраділи, що й не сказати! Та й
назвали того синка Телесиком» [3].
Або у казці «Кривенька качечка»: «Був собі дід та баба,
та не було у них дітей. От вони собі сумують; а далі дід і
каже бабі:
– Ходім, бабо, в ліс по грибки!
От пішли; бере баба грибки, коли дивиться – у кущику
гніздечко, а в гніздечку качечка сидить.
От вона дідові:
– Дивись, діду, яка гарна качечка!
А дід каже:
– Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе.
Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка
переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому,
зробили їй гніздечко, обложили його пір’ячком і посадили
туди качечку, а самі знов пішли по грибки.
Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано,
хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів:
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– Хто це? Хто це?
Ніхто нічого не знає.
Другого дня знов пішли дід і баба по грибки. Приходять
додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть
на віконці Вони знову до сусідів:
– Чи не бачили кого?
Кажуть:
– Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла.
Така, – кажуть, – гарна, тільки трішки кривенька» [3].
Четверта стадія – сім’я з дітьми, яку можна
розподілити на:
- сім’я, що виховує дітей від народження до 3 років.
Батькам рекомендують заохочувати розвиток дитини,
встановлювати сімейні стосунки, що задовольняють і
виховують як батьків, так і дитину; відкоректувати
стосунки з родичами та друзями;
- сім’я з дітьми дошкільного віку від 3 до 6˗7 років.
Завдання сім’ї з дитиною дошкільного віку – адаптація до
потреб дитини в підтримці процесу її зростання. Для
батьків – відмова від особистого життя та акцентуація на
особистісному розвитку власної дитини;
- сім’я з дітьми молодшого шкільного віку від 6˗7 до 11
років. Тут виникають інші проблеми: заохочувати
досягнення
дитини
у
навчанні,
розподілити
відповідальність
за
соціалізацію
із
зовнішніми
інститутами, розвивати індивідуалізовані ролі, які на
даному етапі переважають за сімейну відповідальність;
- сім’я з підлітками від 11 до 15 років. Найголовніше на
цьому етапі, збалансувати волю та відповідальність,
збільшити гнучкість сімейних меж для того, щоб діти
могли прийти та піти, коли вони захочуть, розвивати
партнерство та ідентичність у сім’ї та поза нею [1, с. 39].
З джерел народної педагогіки нам відомо, що виховні
завдання в сім’ї з дітьми корелюють з їхнім віком. Але в
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українській казці ми можемо мати загальну уяву про вік
дитини. Наприклад, чи може дитина допомагати батьку
або матері по господарству? Так, у казці «Котигорошко»:
«Росте та й росте той син, як з води, – не багато літ, а вже
великий виріс. Одного разу батько з сином копали
колодязь, – докопались до великого каменя. Батько побіг
кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки
батько ходив, а Котигорошко узяв та й викинув» [3].
П’ята стадія – сім’я, залишена молодими дорослими
дітьми. Головним, що характеризує цю стадію, є те, що
батьки повинні відпустити дитину, але зберігати підтримку
у стосунках «батьки – доросла дитина».
Сучасні батьки, читаючи казку дітям, можуть бути
впевненими в тому, що дитина самостійно подолає
труднощі, які будуть виникати на її шляху. Діти
опиняються в сучасному світі і розуміють, що не все
складається тільки з добра. Звичайно, у світі є зло, але ми
віримо беззаперечно, що обов’язково є сили, що
допоможуть дитині. Діти повинні бути уважними та з
повагою ставитися до дорослих, що зустрічаються в них
на шляху (бабусі, дідусі, птахи, звірі, що потребують
допомоги). Наприклад, у казці «Ненькова сопілка й
батіжок»: «Жив собі бідний чоловік і жінка. Вони мали
трьох синів. Два були розумні, а третій – не дуже. Звали
його Офермою. Минули роки, чоловік і жінка зістарілися,
а сини повиростали, стали легенями, як дуби. Перед
смертю чоловік покликав їх і каже:
– Як умру, щоб по одному приходили на мою могилу
ночувати – кожний один тиждень.
– Добре, неньку, – відповіли хлопці».
Або в казці «Названий батько»: «Зосталися три брати
сиротами – ні батька, ні неньки. І дома нема нічого – ні
хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох
найматися. Аж іде дід старий-старий, борода біла.
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– Куди це ви, дітки, йдете?
А вони кажуть:
– Найматися.
– Хіба в вас свого хазяйства нема?
– Нема, – кажуть. – Якби до доброго чоловіка в найми
попасти, то ми б йому по правді робили, по щирості
слухалися і за рідного батька його мали б» [3].
Шоста стадія – сім’я з моменту, коли остання
дитина
залишає
дім.
Батькам
доводиться
переналаштовувати
матеріальні
та
міжособистісні
стосунки, відігравати роль «старшого покоління»,
включаючи перехід головної ролі до старших дітей, зміна
моделі «сімейного будинку».
На цій стадії поряд з дідусем та бабусею живуть онуки.
Наприклад, у казці «Чому в лісі пташки не співають» [3].
Цікаво, що в казці детально не описано стосунки батьків і
дітей. Наголошується в казці на стосунках дідусів, бабусь і
їхніх онуків.
Сьома стадія – хтось із подружжя залишається
один після смерті іншого. На цій стадії подружжю
потрібно боротись із втратою та життям наодинці.
Наприклад, у казці «Бабина дочка й дідова дочка»: «Був
собі дід та баба, і мали вони дочку. Ото чи довго пожила
баба, чи ні, та й задумала вмерти; а як умирала, то своєму
чоловікові казала:
– Як я умру, чоловіче, а ти будеш женитися, то гляди –
не бери тої удови, що біля нас живе з дочкою, бо вона тобі
буде жінкою, а нашій дитині не буде матір’ю!
– Добре, – відказав чоловік, – не буду брати не то її, а й
ніякої, – і женитися не буду.
Заховав дід бабу і похорон відправив та й живе собі
сам. А трохи згодом ішов раз селом та й зайшов до тієї
удови, що жінка не веліла її брати. То чоловік казав: «Не
буду женитися ні з якою», а то й забув, що казав, забіг,
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побалакав і удову до себе просив. Тоді вдова з великих
радощів і сказала:
– Я вже давно цього ждала!
От усю худобу забрала і до діда жити з дочкою
помандрувала.
Ото живуть усі вкупі – дідова дочка й бабина. Дуже
баба не любила дідової дочки: сказано, як мачуха, – все
гризе голову, та й діти між собою часто сваряться – надто
бабина дочка: звичайно, у них ніколи ласки нема» [3].
Ми розглянули сім стадій розвитку сучасної сім’ї та
дібрали до кожного з них українську казку, у змісті якої
зашифровано
глибинний
зміст
побудови
внутрішньосімейних стосунків, що убезпечують членів
сім’ї від конфліктів, розчарувань і недовіри.
Висновки. Добір літературно-художнього матеріалу з
українських казок показав необхідність розширення
тематики саме тих казок, у змісті яких розкриваються
моделі внутрішньосімейних стосунків. Проаналізувавши
зміст діючих програм розвитку, навчання і виховання дітей
дошкільного віку (розділ «Літературна скринька»
(«Дитина»), розділ «Художньо-мовленнєва діяльність»
(«Дитина в дошкільні роки»), розділ
«Художня
література» («Українське дошкілля»), підрозділ «Художня
література і фольклор» («Соняшник»), ми з’ясували, що
матеріал необхідно доповнити українськими казками,
орієнтуючись на наявність внутрішньосімейної домінанти:
стосунки батьків і дітей, життя сім’ї без дітей, стосунки
між дітьми в одній сім’ї тощо.
Характеристика внутрішньосімейних стосунків в
українській казці засвідчила, що саме соціально-побутові
казки мають актуальне значення для виховання дітей у
сім’ї як на різних стадіях її розвитку, так і на різних
вікових етапах розвитку самої дитини. Незважаючи на те,
що зміст українських казок характеризується деякою
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зовнішньо-побутовою
архаїчністю,
представлений
внутрішній світ людських стосунків надзвичайно глибокий
і позачасовий. Саме такі глибинні смисли дають
можливість дорослим (батькам, насамперед) знаходити
відповіді на запитання, які виникають у житті: як
ставитися до дитини, як за нею доглядати, що можна
дозволяти, як виховувати моральні цінності, як будувати
стосунки в сім’ї, яку залишили діти.
Рекомендовано широке використання українських казок
у роботі з дітьми дошкільного віку та для сімейного
читання, адже це сприятиме формуванню сімейних
цінностей і розумінню їхньої значущості в житті кожної
людини з наймолодшого віку.
Проблема, що розглядається нами в даній статті,
потребує подальших досліджень, що, на наш погляд,
можуть бути достатньо плідними. Ми плануємо добірку у
вигляді міні-хрестоматії українських казок з метою
формування цінностей людських взаємин у сім’ї з
дошкільного
дитинства.
Основними
завданнями
використання цієї хрестоматії має стати глибинний аналіз
змісту казки для визначення її головного смислу для
розвитку сімейних стосунків і популяризація українських
казок.
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A MODEL OF FAMILY RELATIONS IN UKRAINIAN
FAIRYTALE
ABSTRACT. The article describes stages of the modern family
through the selection of Ukrainian fairy tales, which disclosed
the content model intrafamily relationships in each of them.
The author presented the Ukrainian tales that reveal the
essence of the interaction between family members and close
relatives and create a positive atmosphere of life.
The aim of the study was to find a model interfamily
relationships, which will provide full development of the child
of preschool age.
Predicted the prospect of further research to create a minianthology of tales Ukrainian values to form human
relationships in families with preschool children.
The message of fairy tales enables the grown-ups (parents
firstly) to find responses to issues that appear in real life: what
is the way of treating and attending the child; what parents
should permit; how to implant moral values and arrange the
relationship inside the family after children left it.
A broad usage of Ukrainian fairy tales in treating
preschoolers and also – for family readings is recommended,
since it would contribute to shape family values and conceive
its significance in the life of everyone beginning from the early
age.
Key words: interfamilial relations, Ukrainian fairy tale,
preschool children, parents, grandma, grandpa.
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МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕСЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНСКОЙ СКАЗКЕ
Аннотация. В статье охарактеризованы этапы развития
современной семьи через подборку украинских сказок, в
содержании которых раскрыто модели внутрисемейных
отношений на каждом из них.
Автор представила украинские сказки, раскрывающие
сущность взаимодействия между членами семьи и
близкими родственниками и создающие положительную
атмосферу жизни ребенка.
Цель исследования ˗ поиск модели внутрисемейных
отношений, которая будет обеспечивать полноценное
развитие личности ребенка дошкольного возраста.
Спрогнозировано
перспективу
дальнейшего
исследования к созданию мини-хрестоматии украинских
сказок с целью формирования ценностей человеческих
взаимоотношений в семье с дошкольного детства.
Глубинные смыслы сказок дают возможность
взрослым (родителям, прежде всего) находить ответы на
вопросы, возникающие в жизни: как относиться к
ребенку, как за ним ухаживать, что нельзя позволять, как
воспитывать нравственные ценности, как строить
отношения в семье, которую оставили дети.
Рекомендуется широкое использование украинских
сказок в работе с детьми дошкольного возраста и для
семейного чтения. Ведь это будет способствовать
формированию семейных ценностей и пониманию их
значимости в жизни каждого человека с самого раннего
возраста.
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