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ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ІНСТИТУТУ БАТЬКІВСТВА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ІХ –ХVІІІ СТОЛІТТЯ 

 
Серед численних проблем сьогодення, які доводиться вирішувати 

українському суспільству, вагоме місце належить відродженню традиційних 
засад інституту батьківства, вихованню і підготовці молоді до реалізації 
материнських та батьківських функцій. Наукові дослідження та розробки 
щодо вказаної проблеми можуть виявитись неефективними без належного 
врахування суспільно-історичного досвіду народу та освітньо-педагогічної 
думки. 

Проблемі становлення та розвитку інституту батьківства належить 
чільне місце в історії розвитку освіти та педагогічної думки в Україні. Тому, 
ми ставили за мету дослідження історико-педагогічної спадщини ІХ –ХVІІІ 
століття щодо цієї проблеми. 

Перші записані педагогічні погляди на інститут батьківства, зокрема 
взаємовідносини в родині між її членами, плекання поваги і доброзичливості 
до старших та батьків, знаходимо у творах видатних діячів періоду Київської 
Русі (митрополита Іларіона, літописця Нестора, Князя Володимира 
Мономаха, Василя Загоровського та ін.).  

Народні знання і мудрість у сфері релігії, історії, культурології, права та 
педагогіки репрезентує митрополит Іларіон. Його “Слово про Закон і 
Благодать” є одним із тих кращих зразків ораторського письменства, які 
формували духовний світ наших далеких співвітчизників, сприяли 
поширенню християнства та виховували естетичні смаки і уподобання. 

Митрополит Іларіон був також співавтором найбільш раннього кодексу 
сімейного та шлюбного права, так званої “Руської правди” Ярослава 
Мудрого. До якої входили устави Володимира Святославовича і Ярослава 
Володимировича про захист честі майбутньої матері, покарання за 
порушення сімейно-шлюбних відносин і опікунства сиріт. Це були 
документи не лише юридичного змісту, які вели боротьбу за одношлюбну 
сім’ю, вони також пропагували охорону материнства, дитинства, поважного 
ставлення до жінки, підвищення відповідальності батьків за дітей. Саме у них 
ми знаходимо тогочасні погляди на інститут батьківства, виховання дітей у 
родині, яка у той час переживала трансформаційні процеси, які були 
пов‘язані з переходом до моногамної сім’ї. 

Одним із перших збірників, які містять великий виховний потенціал, 
вважаємо “Ізборник” 1076 року. Тематика його статей переважно морально-
етичного змісту, причому по формі це повчання, часто спрямоване до дітей.  
До складу Ізборника увійшов твір невідомого автора – “Слово деякого батька 
до сина свого”, у ньому розкриваються вселюдські норми і правила 
поведінки у вигляді таких порад синові: поважати молодших, ровесників, 
старших; не бути самозакоханим; уникати неробства [1, 187].  



Викладаючи історичні події та факти у літописаннях доби Київської Русі 
(“Повість временних літ”, “Київський літопис”, “Галицько – Волинський 
літопис”), історики вкраплювали тогочасні погляди на сімейні стосунки. Про 
полян, зокрема, говориться, що вони мали шлюбний звичай і “соромливість 
мають”. Автор з осудом відгукується про інші племена, у яких “шлюбів не 
було” і побутувало “срамослів’я перед батьками та невістками”. У “Повісті 
временних літ” історик повідомляє, що слов’янські племена мали звичаї та 
закони своїх батьків, які мали великий виховний вплив. У кожному із 
літописів ми простежуємо шанобливе ставлення чоловіків до 
східнослов’янських жінок.  

Вагомість людської особистості, визначення незмінної переваги 
цінностей духовних над матеріальними, милосердя у людських взаєминах 
репрезентує у “Повчанні дітям” Володимир Мономах (1096). Подаючи образ 
високоморальної людини, Володимир Мономах наголошує, що не піст, не 
самотність, не чернецтво рятують людину, а тільки шанобливе ставлення до 
ближнього. Він зазначає: ”Усього ж паче-убогих не забувайте, але наскільки 
є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю заступайтеся самі, а 
не дайте сильному погубити людину” [1, 166]. Князь ставить своїм завданням 
навчити дітей релігії і страху Божого, поваги: “Старих шануй, як отця, а 
молодих як брата” [1, 166] і любові до людей, особливо у родині: “Жону 
свою любіте, але не дайте їм, (жінкам), над собою власті. А се вам основа 
всього: страх божий майте вище над усе”. [1, 167]. 

Аналіз “Повчання дітям” Володимира Мономаха дає підставу твердити, 
що він один із перших відзначає велику роль інституту батьківства у 
розвитку особистості та визнає, що приклад старших, насамперед батьків був 
важливою рисою давньої стратегії родинного виховання. Автор з великою 
тактовністю змальовує  приклад наступникам власне життя, показуючи себе з 
різних сторін – як людину і громадського діяча, як батька і вихователя, 
шанувальника краси і книголюба. 

Іншими творами, що розкривали тогочасні погляди на інститут 
батьківства є збірники афоризмів “Бджола” і “Мудрість Менадри”, і хоча 
вони прийшли до Київської Русі з Візантії, проте завоювали велику 
прихильність та мали неабиякий вплив на становлення української родинної 
педагогіки. Проблеми, які постають у збірниках, є “вічними” – це роздуми 
про сенс людського життя, про відносини між людьми, про лінощі і заздрість, 
славу і багатство тощо. Один із роздумів “Бджоли” присвячений пошані 
батьків, повазі старості, значенню батьківського впливу на дітей: “Таким 
будь для батьків своїх, яким хочеш бачити дітей своїх”, “Як і члени тілесні 
наших дітей в час народження повиваються, щоб міцнішими, рівнішими 
були, так одвічно потрібно нам і дитячий характер направляти” [1, 191]. 

У 1577 році з’явилось “Завіщання” брацлавського каштеляна Василя 
Загоровського дітям, у якому він повчає синів  рости в страсі перед Богом, у 
раду з невірними не входити, на дорогу несправедливих не ступати, і на 
стільці губителів не сідати. Загоровський також дає у ньому поради щодо 
навчання і одруження. 



Вкраплення у тогочасні літературні твори, у тому числі й педагогічного 
спрямування, ідеї християнства є свідченням значного впливу його на 
формування духовності більшості народів, які населяли Україну. 

Одним із могутніх засобів втілення між людьми нових ідей, було 
виховання підростаючого покоління у сім’ях на прикладі божественного 
вчителя. У вченні та справах його заключаються всі вічні основи педагогіки, 
які у майбутньому лише будуть розвинені та використані. Оскільки 
призначення своє Христос бачив не у знищенні попереднього “Закону”, а в 
його удосконаленні, він не тільки не похитнув моральних основ шлюбу, а 
навпаки, зробив його значення зі зовнішнього формального внутрішньо 
духовним. „Покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї 
– і будуть обоє вони одним тілом” (Єфес. V.31). Мораль подружнього життя 
українців будувалась на 6-й і 9-й заповідях Божих: „Не чини перелюбу”, та 
„Не пожадай жінки твого ближнього”. 

Християнське вчення встановлює поняття про шлюб як таїнство та 
признає і освячує лише моногамію. Чоловік, який є главою сім’ї, подібно до 
Христа – глави церкви, є в сім’ї не владикою, а захисником і опікуном: 
„Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив свою церкву і віддав 
за неї себе” (Єфес.V. 25). За християнським вченням відношення між 
батьками і дітьми в родині повинні бути подібні до відношень між Богом і 
людьми, тобто засновані на любові та справедливості 

У відношенні до дітей Христос вчив та вимагав від батьків високої 
поваги та визначення їх особистої гідності. За це діти зобов’язані поважати 
батьків, не від страху перед покаранням батьківським, а від любові і страху 
Божого. „Шануй батька і матір твою, щоб тобі було добре і щоб ти довго 
прожив на землі”, – говорить четверта божа заповідь. 

 Досліджуючи християнську епоху в історії виховання і навчання 
Л.Модзелевський писав: “Взагалі сімейне виховання знайшло тверду основу і 
досягло найбільш повного розвитку тільки у християнстві; все воно 
збудувалось тепер на повазі до вільного розвитку людської особистості” [2, 
185]. 

 Церква, яка тривалий час була носієм культури і мистецтва нашого 
народу регламентувала доброзичливі норми стосунків між людьми у 
контексті християнської моралі, основи якої чітко визначені у Біблії. Не 
заперечуючи незмінний пріоритет інституту батьківства, а лише підсилюючи 
його, вихованням підростаючого покоління опікувалися також школа та 
громада, разом з сім'єю складаючи завершений культурно-освітній обшир.  

Позиції української  етнопедагогіки щодо взаємин між інститутом 
батьківства та школою досить виразно проступають у статутах братських 
шкіл і трактатах професорів Київської та Острозької академій. Зокрема, 
згідно зі статутом школи Львівського братства від учителів у процесі 
навчально-виховної роботи вимагалось виробляти у дітей почуття  глибокої 
поваги до своєї родини,  батьків та батьківщини. 

У лекціях викладача Київської братської школи Є.Славинецького 
акцентувалось на родинних звичаях пошани до роду і любові до рідного 



краю. Особливо цінним для нашого дослідження є його "Громадянство 
звичаїв дитячих", де у дохідливій для дитини формі запитань і відповідей 
сформульовано своєрідний кодекс правил відносно поводження дитини з 
дорослими. 

Під впливом теорії і практики роботи братських шкіл складались 
погляди Симона Полоцького, який у своїх творах неодноразово звертається 
до проблеми інституту батьківства, особливо вирішальної ролі прикладу 
батьків у формуванні поглядів дитини та її поведінки: “...блаженні ті батьки, 
чиє доброчесне життя є прикладом для дітей, зразком виправлення і 
правилом для благих дій” [3, 142]. 

Досить помітним явищем у подальшому розвитку української 
етнопедагогіки є доба Запорізької Січі, яка зафіксувала піднесення 
української народної педагогіки до її вищого вияву – козацької педагогіки. 
Про ґрунтовну і розгалужену систему виховання козаків писали видатні вчені 
М. Аркас, М. Грушевський, Д.Дорошенко, Д. Яворницький, дослідники 
останніх десятиліть, зокрема П.Ігнатенко, В.Кузь, В.Панащенко, І.Пуха, 
Ю.Руденко, С.Сірополко, Д.Федоренко  та ін. 

Епоха козацтва створила багатогранну, глибоку духовність, що стала 
гордістю і окрасою, вершиною української національної культури. Козацтво 
у більшості своїй було аристократією національного духу, високоідейною 
елітою української нації і вирізнялось майже всеохоплюючою грамотністю. 
Впродовж кількох століть козацька педагогіка реалізувалась у процесі 
навчання і виховання молоді у сім’ї, школі, інших соціальних осередках, 
громадському житті, причому пріоритетне значення надавалось саме 
інституту батьківства. У цей період специфічною стає роль батька, 
змінюється його статус і роль у навчанні та вихованні дітей. Символізуючи 
для дитини високий і незаперечний взірець стійкості, мужності і відваги, він 
цілеспрямовано займався загартуванням своїх дітей, формував у них 
лицарську честь, гідність, готував їх до подолання життєвих труднощів, до 
захисту рідної землі. Все це зафіксовано в історичних літописах, народній 
мудрості та художній літературі. 

І в той же час робляться спроби філософсько-педагогічного 
обґрунтування української етнопедагогіки Г.Сковородою, М.Козачинським, 
Г.Кониським та іншими діячами Києво-Могилянської академії. 

Ідеями народності та демократизму пройнята педагогічна та 
літературно-педагогічна діяльність та епістолярна творчість відомого 
філософа, поета і просвітителя-демократа Г.Сковороди, який, до речі, 
походив з роду козаків, а отже від народження перебував в атмосфері 
української народної педагогіки. 

Вивчення й аналіз педагогічної творчості Г.Сковороди, а також 
численних видань про нього переконують у тому, що великий мислитель, з 
одного боку, черпав із педагогічної скарбниці народу його виховну мудрість і 
засоби, а з іншого, завдяки своїй високій освіченості, ерудиції і таланту 
піддавав її глибокому осмисленню, науковій обробці і повертав народові у 
новому, збагаченому вигляді. 



Ідучи за народними традиціями, Григорій Сковорода надавав 
першорядного значення родинному вихованню та інституту батьківства.  

Батькам він віддав найбільшу роль у вихованні людини. У притчі 
“Благородный Еродий” він пише: “… главизна воспитания єсть: 1)благо 
родить; 2) сохранить птенцеви младое здравіє; 3) научить благодарности” [4, 
с.511]. У цій же притчі з великою симпатією змальовує результати 
виховання, досягнуті завдяки відповідальному ставленню батьків до 
виховання покладених природою обов’язків. А тих, хто “ни благо родил, ни 
благо научил”, Григорій Сковорода називає “полуотец” і “полумати” 
[4,с.511]. 

Таким чином, формування засад інституту батьківства у педагогічній 
науці бере свій початок ще з часів Київської Русі. Впродовж століть відомі 
вітчизняні педагоги, досліджуючи проблеми сімейного виховання та 
інституту батьківства, зробили вагомий внесок у скарбницю вітчизняної та 
національної педагогічної думки. Ці педагогічні надбання і досі не втратили 
свого значення. Вони є не лише історією, а й у значній мірі становлять 
фундамент сучасних прогресивних педагогічних ідей. 
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