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Сьогодні виховна функція сім’ї, як і всі інші, зазнає впливу перетво-

рень, що відбуваються у нашому суспільстві. Зниження життєвого рівня 
призводить до обмеження матеріальних ресурсів, які сім’я повинна витра-
чати на дитину. Зростаюча у суспільстві психологічна напруга й необізна-
ність батьків з питань сімейного виховання спричинюють неврівноваже-
ність взаємин між членами сім’ї, від чого особливо страждають діти. Відс-
тороненість батьків від контактів з дитиною призводить до непорозумінь, 
недовіри. Конфлікти між дорослими і молодшими членами сім’ї негативно 
позначаються на формуванні й розвитку дитячої особистості.  

Мета нашої статті полягає в спробі зробити аналіз основних педаго-
гічних ідей В. О. Сухомлинського щодо виховання особистості в сім’ї. На-
прикінці свого життя він розпочав роботу над дуже потрібною книгою-
енциклопедією сімейного виховання «Батьківською педагогікою». Це за-
хоплююча і хвилююча поетична розповідь про найважливіший священний 
обов’язок батьків щодо своїх дітей. Сьогодення вимагає від батьків бути 
професіоналами у вихованні дитини. Саме від сім’ї залежить майбутнє на-
шої держави. Успіх у вихованні можна досягти лише спільними зусиллями 
сім’ї, школи і громадськості. У Павлиській школі, де В. О. Сухомлинський 
працював директором, для дітей шестирічного віку була організована 
«Школа радості».робота цієї школи допомагала батькам і дітям адаптува-
тися до школи, до навчання. З батьками проводилась консультативна робо-
та з проблемних питань виховання в сім’ї. Йому вдалося добитися того, що 
в сім’ї діти-дошкільнята проходили своєрідну материнську школу. Це не-
змінна школа морального, розумового, емоційного й естетичного вихован-
ня. Сухомлинський не робив розмежування різних видів виховання. В од-
ній справі можна поєднати все: моральне, екологічне, естетичне, розумо-
вий розвиток і працю, навчання з урахуванням індивідуальних та вікових 
особливостей дитини, взаємовідносини сім’ї та школи. 

Сухомлинський у сім’ї вбачав перше джерело, з якого починається 
велика ріка патріотичних почуттів і переконань. Він вважав, що в сім’ї 
найтоншими доторками батька і матері до дитячого серця та розуму пи-
шеться наймудріша й водночас найпростіша – тому вона доступна кожно-
му батькові, кожній матері – сторінка книги, яку ми всі називаємо суспіль-
ним вихованням, адже суспільство це величезний будинок, споруджений із 



маленьких цеглинок – сімей. Він був переконаний, що сім’я – це первин-
ний осередок багатогранних людських відносин – господарських, мораль-
них, духовно-психологічних , естетичних, і, звичайно, виховних. Однак 
могутньою виховною силою для дітей вона стає тільки тоді, коли батько й 
мати бачать мету свого життя, живуть в ім’я високих цілей, що звеличують 
їх в очах дитини.(2, с.383) 

В. Сухомлинський постійно був глибоко переконаний, що ніякий, 
навіть найідеальніший дитячий садок не може замінити материнської шко-
ли. Він дотримувався тієї позиції, що сім’я створюється невтомною пра-
цею любові. На його думку, в ранньому дитинстві людина повинна пройти 
велику школу тонких, сердечних, людяних переживань та взаємовідносин. 
Ці відносини – найголовніше моральне багатство сім’ї. Звичайно, він не 
ідеалізував сім’ю у впливах на дитину. Ці впливи стверджував він, не зав-
жди можуть бути позитивними. Але В. Сухомлинський був глибоко пере-
конаний, що, турбуючись про те, щоб мати й батько були тонкими, мудри-
ми, духовно красивими, одухотвореними високими поняттями про мораль-
ну красу скульпторами, ми врешті-решт турбуємося про душевну делікат-
ність і чутливість дитини, про те, щоб найпотаємніші куточки її серця зав-
жди відгукувалися на добро й красу. (1, с.501-502) 

Серед умов ефективного виховного впливу на дітей відводиться ва-
жлива роль батьківському авторитету. В. Сухомлинський говорив, що чим 
яскравіше світять заслуги батька перед суспільством, тим необхідніше си-
нові власне світло. Це світло може запалити батько, запалити вогнем влас-
ної вірності високим ідеалам суспільства, своєю працею в ім’я цих ідеалів. 
В. Сухомлинський виділяв хибні авторитети: підкупу подарунками чи обі-
цянками, задобрення чи задоволення всіх примх дитини, жорстокості (за-
стосування сили чи крику до дитини), зверхності або зневажливе ставлен-
ня до дитини чи людей взагалі. (там само) 

В. Сухомлинський закликав батьків показувати дітям красу і велич 
моральної поведінки (чесності, відповідальності, працелюбності…) та оги-
дність, низість аморальних вчинків і залишити їм право на вибір. Об’єктом 
виховних впливів має бути тонка сфера переживань, почуттів і думок ді-
тей. Придивляйтеся до своїх дітей, – радить він батькам, – чи тягнуться во-
ни до дому, до сім’ї, чи радіють спілкуванню з вами, чи разом ви пережи-
ваєте успіхи та невдачі – тоді ви зрозумієте, яка у вас сім’я. Виховне за-
вдання батьків він вбачав у формуванні в дітей здатності до самоаналізу, у 
тому, щоб спонукати їх задуматися над власними вчинками і самостійно 
зробити правильний вибір. Виховувати, писав він, означає спонукати дітей 
думати про себе.(3, С.11-44) 
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