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Батьки і діти... Це вічний світ,  
у якому завжди було і буде багато  

важкого і непізнаного. 
В.О. Сухомлинський  

 
Для сучасного періоду розвитку українського суспільства характерні 

суперечливі тенденції, які неминуче позначаються на вихованні підроста-
ючого покоління. Мова йде, насамперед, про родинне виховання. Сучасна 
сім’я, відчувши на собі процеси деформації і соціальної корозії кінця ХХ 
та початку ХІХ ст., зазнала глибокої кризи. З кожним роком спостерігаєть-
ся все глибша руйнація усталених морально-етичних норм життєдіяльності 
родини: зростання нестабільності шлюбу; посилення конфліктності взає-
мин між подружжям, між батьками та дітьми; зниження народжуваності; 
ігнорування батьківських обов’язків тощо. У зв’язку з цим набирає актуа-
льності проблема виховання шанобливого ставлення до матері у педагогі-
чній спадщині В. Сухомлинського. 

Аналіз наукового фонду дає підстави констатувати актуалізацію 
означеної проблеми. Різноманітні параметри виховного впливу родини на 
дитину були головним питанням багатьох досліджень українських та зару-
біжних учених. Зокрема до вивчення питань подружніх взаємин зверталися 
психологи і педагоги І. Бех, Я. Коломінський, В. Семиченко та ін. Питання 
діяльності інституту батьківства в оновленому українському суспільстві, 
сутності і закономірностей взаємодії батьків і дітей стали предметом нау-
кових розвідок Т. Алєксєєнко, М. Алексєєва, О. Докукіної, З. Зайцевої, 
К. Журби, О. Киричук, Т. Кочубей, Т. Кравченко, Л. Повалій, В. Постового, 
О. Проскура, О. Савченко, О. Хромової, О. Ярошинської та ін. Моральних 
аспектів підготовки школярів та молоді до виконання батьківських і мате-
ринських функцій торкаються А. Антонова, В. Бойко, Л. Верб, Т. Гурко, 
З. Зайцева, В. Карпіков, О. Кононко, Р. Лемехова, Д. Луцик, М. Машовець, 
Г. Чередниченко, С. Шуман та ін. 

Зважаючи на це, при написанні статті, ми ставили за мету простежи-
ти, як віддзеркалено ідеї родинної педагогіки, а саме виховання шанобли-
вого ставлення до матері, в творчій спадщині В. Сухомлинського. 

Не підлягає сумніву той безперечний факт, що універсальна педаго-
гіка павлиського вчителя, акумулювавши в себе народну мудрість, поєднує 
в собі оригінальні ідеї та інноваційні технології, що не втрачає своєї зна-
чущості й актуальності і в нових умовах незалежної держави. Розглядаючи 
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крізь призму сьогоднішніх реалій ідеї великого педагога, у його творчості 
ми знаходимо широкий спектр оригінальних і нестандартних вирішень ба-
гатьох складних проблем, пов’язаних із вихованням підростаючого поко-
ління. Батьківська педагогіка В. Сухомлинського орієнтована на виховання 
у дітей почуття любові до батька й матері, поваги до старших, працелюб-
ності, бережного ставлення до природи, патріотичних та інших високогу-
манних почуттів особистості. 

Життя переконливо доводить животворчу силу родини у розвитку і 
вихованні дитини. Саме ідея родинного виховання є стрижнем педагогіч-
ної системи видатного педагога ХХ століття. Головний сенс та мету сімей-
ного життя В. Сухомлинський вбачав у вихованні дітей. Досконало вивчи-
вши психологію міжособистісних взаємин батьків і дітей, молодшого і 
старшого поколінь, учений-педагог уважав важливою школою виховання 
взаємостосунки між чоловіком та дружиною, між батьком та матір’ю, які 
мають розвиватися на грунті національних і сімейних цінностей, норм і 
традицій, взаємовпливу особистісних моральних якостей батьків і дітей. 

Серйозним засобом формування усвідомленого батьківства у педаго-
гічній діяльності В. Сухомлинського стало утвердження Культу Матері в 
духовному житті дітей – культу, в якому «повага пройнята глибоким розу-
мінням, і розуміння надихає повагу, пошану, любов, благоговіння, – вима-
гає від педагога мудро і піднесено говорити з дітьми про високу материн-
ську місію» [2, 212]. Мати виховує дитину не тільки за допомогою безпо-
середніх виховних впливів, а й на морально-чуттєвому, подекуди інтуїтив-
ному рівні, що забезпечує високу ефективність та довготривалість таких 
впливів. 

Видатний педагог акцентував, що мистецтво виховання у сім’ї поля-
гає в моральному багатстві взаємостосунків між членами родини. Адже 
повсякденні проступки батьків залишать назавжди глибокий слід у дитячій 
душі. В. Сухомлинський переконаний, що основним взірцем для дитини є 
перш за все мати, наділена такими людськими якостями, як любов, добро-
та, мудрість, відчуття краси, чесність, справедливість, совісність, покаяння 
і прощення, сердечність, душевність, милосердя, терпіння, інтелігентність, 
працьовитість тощо. Лише жінка-мати, від якої залежить духовно-
моральна основа життя родини, здатна створити в оселі атмосферу душев-
ного спокою та захищеності кожного члена сім’ї. 

Через усю творчість В. Сухомлинського проходить тема культури 
материнства, моралі сімейних відносин. Жінка завжди користувалася пова-
гою в усіх народів. Ще з сивої давнині до нас дійшли пам’ятники і величні 
храми, збудовані на честь жінки-матері. Образ богині Великої Матері на-
був поширення ще тоді, коли людина вчилася виготовляти знаряддя праці з 
необробленого каменю. Українська етнопедагогіка порівнює матір з сон-
цем, теплом, добром, золотом. 

Цінності, норми, уявлення, закладені в дитинстві, багато в чому ви-
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значають життєвий шлях людини, формують її життєву позицію. Кожна 
дівчинка мріє в майбутньому стати жінкою, народити дитину, адже потре-
ба бути матір’ю закладена в ній природою. Розглядаючи материнство як 
особистісну сферу жінки, В. Сухомлинський зазначав, що на прояв мате-
ринського ставлення вагомий вплив чинять існуючі в суспільстві норми, 
традиції, цінності, ідеології та ідеали. Педагог висловлював упевненість у 
тому, що перший урок моральної готовності до материнства вихованці 
отримують ще в ранньому віці. «Усе залежить від виховання в дитинстві», 
– стверджував видатний педагог ХХ століття [2, 348]. Отож, дівчат потріб-
но постійно підводити до висновку, що материнство – найвідповідальніша 
і найважливіша подія в житті жінки. Дівчинка має зрозуміти своє призна-
чення: «Я, дівчинка, – завтрашня мати. Природою і суспільством на мене 
покладено високу місію – повторити в дітях себе і того, кого я люблю…» 
[1, т. 3, 355]. 

На численних сторінках творів В. Сухомлинського ми знаходимо пе-
реконливі поради та мудрі настанови стосовно того, яким має бути став-
лення дітей до батька і матері, чоловіка до дружини тощо. З метою підго-
товки дівчаток до усвідомленого материнства та великої місії матері, педа-
гог уклав хрестоматію «Материнська краса», а також «Казки й бувальщини 
про Матір». Це оповідання й казки про велич, благородство, красу матері: 
«Мати з немовлям на руках, мати біля колиски – те саме, що прикордонник 
на своєму посту. Вона творить майбутнє, вона ж захищає його» [1, т. 2, 393]. 

За переконанням В. Сухомлинського, дівчинка повинна стати само-
бутньою і яскраво вираженою особистістю, а для цього необхідно вихова-
ти у дівчаток гордість, прагнути до їхнього духовного розвитку, життєвої 
активності. Великого педагога обурювало виховання, спрямоване на підго-
товку дівчаток до ролі домашньої господарки. За В. Сухомлинським, «бути 
матір’ю, бути вихователем дітей – горда й почесна місія, але коли тільки 
цим обмежиться діяльність жінки – вона буде залежною істотою. Тільки 
яскрава життєва мета дає жінці духовну силу, яка робить її володарем і по-
велителем у сфері почуттів» [1, т. 1, 573]. 

Багато цінних думок знаходимо в творчій спадщині педагога про ве-
ликий вплив суспільного виховання на формування гендерної поведінки, 
чоловічої і жіночої психології, статевої любові, продовження роду. «Вихо-
вання хорошої матері, хорошого батька, а значить, і хороших чоловіків і 
дружин – це, по суті, одна з найважливіших цільових ліній роботи школи, 
адже матерями й батьками бути майже всім», – писав В. Сухомлинський 
[1, т. 1, 185]. 

Не можна знехтувати порадами педагога щодо формування у підрос-
таючого покоління усвідомленого батьківства. Основним агентом у цій не-
легкій справі повинна стати школа. «Школа навчала готуватися до високої 
місії батьківства і материнства, до творення людини, до осягнення щастя і 
радощів буття... Морально підготувати завтрашніх батьків і матерів до сі-
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мейного життя, до людського кохання і дружби, до виховання дітей… – це 
означає виховувати мудрість батьків і матерів, люблячих одне одного і 
відданих одне одному чоловіка і жінку всім змістом шкільної освіти», – 
писав відомий учений [2, 186]. 

В. Сухомлинський, засуджуючи безвідповідальне ставлення деяких 
батьків до виховання своїх дітей, зазначав, що досить часто молоді люди, 
будучи фізіологічно готовими до народження дітей, залишаються мораль-
но та психологічно незрілими до цієї ролі, не усвідомлюють своєї батьків-
ської місії. Учений вказував на величезну відповідальність батьків і мате-
рів перед суспільством за виховання своїх дітей. В. Сухомлинський радив 
так виховувати молодь, щоб у батьківстві і материнстві молода людина ба-
чила вищий сенс свого буття. З цього приводу учений писав: «Є люди, які 
за рівнем свого морального розвитку не готові до шлюбу, і їх одруження є 
вищою мірою аморальним вчинком, злочином перед тим, чиє життя вони 
створюють» [1, т. 2, 396]. 

Виняткового значення у своїх численних працях В. Сухомлинський 
надавав формуванню у майбутніх батьків та матерів системи стійких ети-
ко-моральних цінностей, культури почуттів та взаємин, понять про усвідо-
млене батьківство та материнство. Він уважав, що статеве виховання є 
першоосновою емоційно-естетичного та громадянського становлення осо-
бистості, і спрямоване воно має бути на формування сім’янина. 

В. Сухомлинський загострював увагу на потребі введення у зміст 
шкільної освіти матеріалів, спрямованих на виховання у молодого поко-
ління духовного культу матері та батьківського авторитету, взаємоповаги 
між чоловіком і жінкою. Педагог неодноразово вказував, що основою у 
вихованні майбутніх чоловіків і жінок повинні стати благородність стосу-
нків у подружжі, мудрість у ставленні до дітей, особистий приклад бать-
ківської мужності і материнської жіночності. 

З метою виховання моральної готовності до материнства, В. Сухо-
млинський радив використовувати етичні бесіди, присвячені високій місії 
матері: про любов, шлюб, народження та виховання дітей. Дівчатка мають 
усвідомити, що мати має вплив на всебічний розвиток дитини. На батьків 
покладалась особлива відповідальність за виховання дітей. Мати – приро-
дна вихователька своїх дітей, а батько – авторитет, захисник, годувальник. 
Однак, результат виховання багато в чому залежить саме від особистості 
матері. Учений-педагог дає настанови майбутнім матерям: «… Будьте муд-
рими й вимогливими в коханні. Кохання – палке почуття, але панувати над 
серцем повинен розум. Для дівчини це особливо важливо: природа й суспі-
льство поклали на неї особливу відповідальність. Справжня жіночність – це 
поєднання ніжності і суворості, ласки й незламності. Без виховання в дівчат 
серйозного, мудрого погляду на кохання школа була б байдужою, казенною 
установою. Ми, педагоги, повинні особливо піклуватися про захист дівчат, 
про захист їхнього жіночого щастя, про виховання в них захисних сил, здат-
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них протистояти брудові, вульгарності, мерзотності» [1, т. 1, 190]. 
В. Сухомлинський радив проводити Свято Матері і День дівчаток, 

щоб кожен хлопчик в такі дні вручив подарунок своїй матусі, сестрі чи ба-
бусі, виготовлений своїми руками. Педагог також радив відвести у школі 
куточок для дівчаток, де б виставлялися книжки і брошури з анатомії, фізі-
ології, гігієни дівчинки і жінки, про материнство; радив говорити з дітьми 
про велике і прекрасне – кохання, шлюб, батьківство, дітонародження. 

Учений з особливою шаною ставився до багатодітних сімей, наго-
лошуючи, що сам устрій такої сім’ї готував дітей до майбутнього батьківс-
тва і материнства. Вже в ці роки дитина на підсвідомому рівні засвоювала 
прийоми виховання, граючись з лялькою, допомагаючи матері у вихованні 
молодших братиків і сестер; а ставши дорослою, використовувала педаго-
гічний досвід у створенні власної сім’ї. 

Перечитуючи твори одного з найвидатніших творців світової педаго-
гічної думки В. Сухомлинського, ми знову й знову відмічаємо прозорли-
вість його поглядів щодо проблеми рівності статей, які, випередивши час, 
дають відповіді на актуальні запитання, що стосуються розвитку і форму-
вання підростаючої особистості. Чимало сторінок своїх творів Василь Оле-
ксандрович присвятив гуманістичним настановленням щодо статевого ви-
ховання молодого покоління, формування уявлень про батьківство та ма-
теринство, створення Культу Матері, подолання педагогами статевих сте-
реотипів, що має вирішальне значення у формуванні культури сучасної 
молоді. 

Роздуми над проблемами виховання приводять до висновку, що цілі-
сна педагогічна система, створена великим педагогом минулого століття В. 
Сухомлинським, яка вирізняється багатогранністю, поліфонічністю та все-
осяжністю, є благодатним підґрунтям для виховання у дітей шанобливого 
ставлення до матері. 

Досліджувана проблема не висвітлює всіх аспектів проблеми. До по-
дальших напрямів вивчення вважаємо за доцільне віднести пошук форм та 
методів виховання у дітей шанобливого ставлення до матері і конкретиза-
цію шляхів відродження сім’ї як соціокультурного та етнічного феномену 
третього тисячоліття. 
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