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КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ СІМ’Ї 
 
Сучасна кримськотатарська сім’я перебуває у пошуках ефективних 

шляхів розв’язання проблем освіти та виховання дітей. Один із них 
вбачається у формуванні таких внутрішньосімейних взаємин, які давали б їй 
можливість вижити і реалізуватися у нових соціально-економічних умовах, 
зберегти національні особливості, виховувати молодь на духовних і 
моральних цінностях свого народу. З огляду на це вивчення історико-
педагогічних основ формування морально-ціннісних взаємин батьків і дітей у 
кримськотатарській сім’ї на сьогодні є надзвичайно важливим для 
педагогічної науки. 

Цілі виховання нових культурних, моральних і духовних цінностей, 
зміцнення традицій виховання дітей у кримськотатарській сім’ї відображені у 
Конституції України, законах України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, 
„Про загальну середню освіту” та „Про позашкільну освіту”, Державних 
програмах України та програмах АР Крим, зокрема „Яшлыкъ – миллет 
инашчы. Молодь – надія нації”, „Халкъ темели – къюранта. Сім’я – основа 
нації”. 

Теоретичні основи морально-ціннісного виховання у 
кримськотатарській родині тісно пов’язані з дослідженнями Г.Ашурова, 
І.Мумінова (мораль як філософська категорія і моральне виховання), 
Ш.Акмолфоєва, А.Некрича (світоглядні основи та принципи виховання), 
Р.Азимова, А.Гусейнова (моралі фактори), Р.Абдуллаєва, А.Мирзаакбарова 
(гуманістичне виховання), А.Бекбоєва, А.Бреусенко, В.Сіверс (моральні 
цінності), А.Аль-Саді (моральні ідеали), Т.Аболіної, А.Фалєєва (моральна 
свідомість), А.Сауда, Д.Ефендієва (крос-культурні зв’язки), А.Кримського, 
А.Самойловича (етнічні та культурні особливості народу). 

Трансформацію та особливості морального виховання у 
кримськотатарській сім’ї вивчали С.Абдурахманова, Ш.Ідрісова, моральні 
традиції кримськотатарської сім’ї – Е.Байрамов, Л.Бекірова, Г.Білял-кизи, 
формування поваги до батьків – І.Аблякімов, П.Аджередінов, специфіку 
морального виховання дітей кримських татар в умовах діаспори – 
Г.Керімова, Г.Усеїнова, Д.Хайредінов. 

Родина у житті кримських татар завжди була і залишається серцевиною 
їхнього життєвого устрою, оскільки від її добробуту залежить соціальний 
прогрес. Окрім того, родина забезпечує формування сприятливого 
середовища для виховання молодого покоління, прищеплення гуманістичних 
вартостей та моральних якостей, необхідних для особистісного становлення і 
життєвого самовизначення. Таке залучення до високої моралі та духовних 
вартостей визначає характер і спрямування суспільства в цілому, а також 
рівень його цивілізації [1, 64]. 



Столітня мудрість, історичний, народний і життєвий досвід кримських 
татар не тільки довели соціальну й особистісну значимість інституту сім’ї, а 
й виробили, відшліфували родинний устрій, сформували такі 
внутрішньосімейні взаємини, які відповідали б умовам життя, світогляду і 
моралі кримськотатарського народу, що свідчить про неабияке значення для 
кримських татар підтримки здорових морально-ціннісних взаємин у сім’ї. 
Існуючі морально-ціннісні взаємини кримськотатарської сім’ї – різноманітні 
й багатогранні, характеризуються як зовнішньою спрямованістю на 
суспільство, соціум, так і внутрішньою спрямованістю безпосередньо на 
членів сім’ї, що свідчить про взаємодію сім’ї і суспільства як цілісного 
організму, де все перебуває у тісному взаємозв’язку. 

Сучасна кримськотатарська сім’я відіграє помітну роль у суспільному 
й соціальному житті Української держави. Подолавши нелегкий шлях 
випробувань в умовах тоталітарного режиму разом з іншими народами, 
переживши втрату Вітчизни і гіркоту депортації, після 50-річного 
вимушеного відчуження, сім’ї кримських татар отримали можливість 
повернутися на Батьківщину на початку 90-х років минулого століття. 

У суспільному та родинному житті кримськотатарського народу під 
впливом крос-культурних зв’язків сформувалася конфесійна, національна і 
соціальна терпимість, про що свідчить той факт, що в Криму ніколи не 
виникали конфлікти на релігійному чи мовному ґрунті, не мали підтримки, 
як в інших мусульманських країнах, ортодоксальні або фанатичні військово-
релігійні формування (орден мутавіїв, гази та ін.). 

У кримськотатарському соціумі процвітали ідеї гуманізму, релігійні 
акценти були зміщені на особистість з її духовною сутністю і духовними 
потребами. Характерним прикладом кримських крос-культурних зв’язків 
були спільні місця паломництва мусульман і християн, віра у спільних 
святих (Георгія, Миколая, діву Марію, пророка Ісу (Ісуса Христа)). 
Мандрівників дивувало те, що хани цілий рік ставили свічки Успенській 
Божій Матері [7, 117]. Збереглися також історичні пам’ятки про те, що у 
VIII ст. служби у кримських православних храмах велися тюркською мовою 
[8, 20]. Така конфесійна толерантність привела до збільшення мішаних 
шлюбів, кількість яких постійно зростала. „З двох братів, – як свідчить 
дослідник А.Маркевич, – одного могли хрестити, іншого ? обрізати і такі 
випадки були не поодинокими” [8, 541]. Ані росіянам, ані туркам така 
лояльність була незрозумілою, що слугує ще одним красномовним доказом 
крос-культурних традицій кримськотатарської сім’ї. 

Навіть сьогодні ці давні крос-культурні традиції легко коригують образ 
типової мусульманської кримськотатарської родини, привносячи в неї власну 
специфіку. Іншою якістю, притаманною кримськотатарській родині, є її 
складність і багатопоколінність. Також варто зауважити, що багатожонство, 
дозволене ісламом, так і не прижилось у кримськотатарській сім’ї, що також, 
на наш погляд, пояснюється впливом європейських шлюбних традицій. Сюди 
також можна віднести і той факт, що культура кримських татар включає 
дошлюбне спілкування юнаків і дівчат – явище неприпустиме в ісламі. 



Специфічну відмінність кримськотатарської сім’ї визначають місце і роль 
жінки у її функціонуванні. На відміну від східних традицій, жінка тут не є 
підлеглою і залежною від чоловіка, а скоріше партнером і помічником у його 
справах, завжди може виявляти власну самостійність. Навіть традиційний 
жіночий костюм є скоріше даниною етикету, оскільки чисто символічно 
відповідає мусульманським вимогам до одягу, ніж його практичному 
призначенню. 

Втім, устрій кримськотатарської сім’ї та її спосіб життя у багатьох 
випадках може розглядатись як типовий для тюркських народів, що 
зумовлено їх мовною спорідненістю, високим взаємопроникненням східних 
культур, філософських і світоглядних ідей, з поширенням мусульманської 
релігії, як також послужила об’єднуючим фактором. 

Кримськотатарська сім’я сьогодні – це складна багатопоколінна, 
моногамна сім’я з притаманним їй устроєм і крос-культурними традиціями, 
яка зберегла свою мову і культуру, особливу систему виховання, що 
ґрунтується на відповідних морально-ціннісних взаєминах між дорослими і 
дітьми, ефективність яких підтверджується історичним і життєвим досвідом 
кримськотатарського народу. 

На формування системи морально-ціннісних взаємин у 
кримськотатарській сім’ї великий вплив мав інститут койдеш (земляцтво), 
який передавав із покоління в покоління певні погляди, ідеї, установки про 
життя родини у соціумі. Взаємини койдеш ґрунтувалися на дружбі, 
взаємодопомозі й добросусідстві, що проявлялось у спільній праці, участі у 
радісних і сумних подіях у сім’ї (весілля, поховання тощо). Враховуючи, що 
койдешом могла стати будь-яка людина незалежно від її національності, 
віросповідання, яку сприймали як друга або члена сім’ї. Такому становленню 
до койдеша сприяло культурне й духовне збагачення як кримськотатарських, 
так і сусідніх народів, розвитку та формуванню крос-культурних зв’язків та 
відносин між ними на рівні сім’ї. Койдешлер суттєво допомагали один 
одному в роки депортації, що допомогло кримськотатарській родині вижити, 
зберегти власну самобутність. 

Однією з найбільш давніх форм морально-ціннісних взаємин 
кримських татар є побратимство – аркъадаш чи аркъадашлыкъ (товариство 
друзів), що має скоріше скіфське походження. Скіфський обряд 
побратимства дійшов до нас із зображень археологічного пам’ятника 
відомого скіфського кургану Куль-оба. Опис специфіки цього обряду 
знаходимо і у Геродота, згідно з яким спочатку вином наповнювався великий 
глиняний келих, у якому під довгі заклинання омивалася зброя. Після цього 
кожен з учасників, а також найбільш заслужені люди надпивали з келиха, 
скріплюючи тим самим свій союз [9, 200]. 

Що стосується кримських татар, то вони також у келих з вином кидали 
монету, після чого кожен тричі надпивав і клявся у вірності. Слова клятви 
були приблизно такими: „Нехай цей напій стане для мене отрутою, нехай ця 
монета сповниться злобою, якщо я не любитиму тебе, як свого брата!” або „Я 
клянуся у вірності на цьому сріблі і на цьому золоті”, після чого монета 



передавалася молодшому за віком побратиму. Цей приклад є переконливим 
доказом спадкоємності культури кримських татар, скіфо-сарматів та алан. 
Пізніше цей обряд здобув поширення і в українській культурі, де побратим, 
як і в кримськотатарському середовищі, ставав рівноправним членом сім’ї. 

Українські та кримськотатарські морально-ціннісні традиції сім’ї 
об’єднують також відносини добросусідства і готовність прийти на 
допомогу, що знайшло відображення у відомому обряді талакъа (укр. 
толока), взаємодопомозі, що полягала як в моральній, так і матеріальній 
підтримці родини з боку родичів, сусідів, односельчан. Толока допомогла 
кримськотатарській сім’ї пристосуватися до нових життєвих умов. І сьогодні, 
так само як і в українців, вона влаштовується при підготовці весілля, 
будівництві, сільськогосподарських роботах, для надання допомоги 
малозабезпеченим, неповним сім’ям, а також вдовам, інвалідам, пенсіонерам. 

Доля власних дітей, їх майбутній шлюб завжди були у центрі уваги 
кримськотатарської сім’ї. Батьки прагнули, аби і в новій родині їхню дитину 
оточувала звична атмосфера любові, доброзичливості. З цією метою ще з 
малих літ батьки намагалися знайти сім’ю, яка б могла забезпечити їхньому 
сину чи доньці сприятливе життєве середовище у майбутньому. Саме з цим 
пов’язане формування і підтримка близьких родинних взаємин з можливими 
сватами (къудалар). 

Маловивченою формою морально-ціннісних взаємин у вихованні дітей 
у кримськотатарській сім’ї є втрачене на сьогодні аталицтво, до якого 
вдавалися лише у тому випадку, коли у заможній родині одне за одним 
помирали немовлята. У цьому випадку батьки оголошували 
новонародженого померлим і таємно відправляли його на виховання у бідну 
селянську сім’ю з тим, аби сформувати у малюка витривалість, уміння 
пристосовуватися до важких життєвих умов. Це також сприяло формуванню 
між сім’ями близьких родинних стосунків. Основна увага вихователя – 
аталика спрямовувалася на залучення дитини до здорового способу життя, 
його фізичному і трудовому вихованню, навчанню основам релігії та етикету. 
Після закінчення домовленого терміну, аталик у супроводі найближчих 
родичів повертав дитину батькам, демонструючи перед багатолюдним 
зібранням те, чому її навчили за цей час. За свою працю аталик одержував 
щедру винагороду і назавжди залишався членом сім’ї. Утім, досить часто у 
результаті такого виховання дитина більше прив’язувалася до аталиків, аніж 
до батьків. 

Згідно з традиційними поглядами кримських татар, сім’я не повинна 
залишати людину у біді, наодинці з її проблемами. Навпаки вона має 
допомагати кожному, хто потребує такої допомоги. Саме в таких випадках 
збирається „мушавере” (в українській культурі – віче), до якого входять не 
лише члени сім’ї, а й всі представники великої родини, роду. 

У тих випадках, коли сім’я порушує моральні норми, їй на допомогу 
приходить „джемаатчылыкъ” (громадська рада), що обирається з сусідів – 
найбільш авторитетних, високоморальних і поважних людей, які мають 
відповідний життєвий досвід і є компетентними у вирішенні різноманітних 



внутрішніх і міжсімейних проблем. Рішення „джемаата” традиційно 
спрямовані на корекцію взаємин у сім’ї, виправлення поведінки і збереження 
морального здоров’я членів сім’ї. Інститути Мушавере і Джемаата 
дозволяють регулювати внутрішньосімейні взаємини у кримськотатарській 
сім’ї як із середини, так і ззовні, роблячи їх досить прозорими для всієї 
спільноти. 

Ще одним яскравим феноменом морально-ціннісних взаємин 
кримськотатарської сім’ї є геронтотімія (пошанівне ставлення до старості та 
людей похилого віку). Геронтотімія у кримськотатарській сім’ї виступає 
специфічною формою зв’язку між поколіннями, який забезпечує передачу 
соціально-морального досвіду від старших молодшим. 

У кримськотатарській культурі сімейних взаємин варто виділити таку 
важливу етичну категорію, як обов’язок перед батьками, що також регулює 
взаємини батьків і дітей і ґрунтується на моральній категорії „намуса”. 

На наш погляд, морально-ціннісні взаємини – це такі двосторонні 
стосунки батьків і дітей, які відповідають законам про права людини і 
дитини, моральним вартостям і етичним уявленням про мораль 
кримськотатарського народу і є тим духовним здобутком членів сім’ї, що 
визначає і регулює життя як у сім’ї, так і поза нею, впливає на моральне 
становлення дитини. 

Таким чином, на формування морально-ціннісних взаємин батьків і 
дітей у кримськотатарській сім’ї мають неабиякий вплив історичні, політичні 
та економічні умови, крос-культурні зв’язки Європи і Азії, християнська і 
мусульманська релігії, національна культура, традиції, світогляд. 
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