
СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ В РІЗНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА 

Традиції родинного виховання складалися упродовж багатьох століть і 

зміцнювалися в ході історичного розвитку людства. З давніх-давен українці 

розглядали сім'ю і рід як святиню, а виховання дітей - як святий обов'язок батьків: 

завдяки вихованню в родині народ продовжував себе в своїх дітях, генерував свій 

національний дух, характер, менталітет, традиційну родинно-побутову культуру. 

В українських родинах дітей завжди вчили, що людина невіддільна від свого 

роду, нації. Головним охоронцем ладу в родинах та суспільних взаєминах був 

звичай. Він зобов'язував кожного члена роду досконало вивчати і знати свій 

родовід до сьомого коліна. Людину, яка не знала історії свого роду, вважали 

безрідною. Повага і любов до свого роду, рідної землі, національних звичаїв і 

традицій починалася з поцінування писемних пам'яток, переказів, предметів 

побуту, портретів, сімейних реліквій та інших матеріалів про життя предків. 

Дбаючи про майбутнє дітей, батьки усвідомлювали, що передумовою 

успішного виховання є духовний зв'язок між поколіннями. Тому в родинному 

середовищі формувалися такі якості як повага до старших, милосердя, доброта, 

щирість. 

Однією з найбільших доброчинностей була любов і повага до батьків. У 

багатьох родинах був звичай «віддавати чолом», тобто цілувати руку батькам і 

родичам. Змалечку привчали дітей молитися за батьків і за всю свою сім'ю. 

Виявом шанобливого ставлення до старших за віком було звертання на «ви». 

Вітаючись, діти мали вклонятися. У народній педагогіці такий послух і шана 

базувались на переконанні, що в суспільстві найбільшу повагу треба виявляти до 

того, хто має більший життєвий досвід. 

Вихованням дітей у сім'ї опікувалася в основному мати. Роль матері в 

родинному вихованні є неперевершеною. Вона стоїть на сторожі доброї, лагідної, 

світлої атмосфери в домі. Тому ідеал людини, характер моралі, спосіб життя 

українців підпорядковані нормам, що є типовими для жінки. Звідси й генетичні 

риси національного характеру: сердечність, доброта, щирість, гостинність, 

працьовитість. 

Дотримуючись норм народної педагогіки, батьки самі розвивають у собі 

доброчинні цінності, власними вчинками формували те, що хотіли бачити в своїх 

дітях. Адже в народі по батьках судили про дітей: «Яблуко від яблуньки далеко не 



котиться», «Яка хата – такий тин, який батько – такий син», «Який кущ, така 

хворостина, який батько, така й дитина». 

В основі традиційного родинного виховання лежить спільна трудова 

діяльність батьків і дітей. Упродовж віків українці вважали працю мірилом 

духовних і фізичних якостей людини. Ще в часи Давньоруської держави 

хлопчиків готували до трудової діяльності, до виконання функцій годувальника 

сім'ї та її глави. Дівчаток залучали до жіночої праці, вчили прясти, ткати, шити 

тощо. Батьки прищеплювали дитині не тільки трудові навички, а й любов до 

праці, виховували свідоме ставлення до неї, культуру праці, нетерпимість до 

неробства, ледарства, байдикування. 

Протягом усього XX ст. сім'я в Україні переживала глибокі зміни, які 

торкалися усіх аспектів її існування. З одного боку, сім'я подолала кризу 

патріархальності родинних стосунків, а з іншого, вона стикнулася з новими 

проблемами, значною мірою втратила здатність виконувати життєво необхідні 

для людства функції й опинилася в кризовому стані. 

У багатьох сучасних сім'ях спостерігається значна плутанина з цінностями. 

На перше місце вони висувають ідею збагачення, прагнуть виховати в дітей 

прагматизм, раціональність, волю до успіху. Детермінантами поведінки старших 

щодо дітей стали комерція, маніпулювання, бездушність, постійне бажання 

займати переважно рольову чи особистісну позицію. Такі крайнощі призводять до 

відчуження дітей від батьків, встановлення між ними формально-ділових 

стосунків (зроби, прибери, принеси, мовчи) з відповідними реакціями - санкціями 

за порушення вимоги. Це сприяє ще більшому загостренню одвічної проблеми 

батьків і дітей. 

Не всі батьки можуть усвідомити суть соціальної рівності між дітьми і 

дорослими, а тому відкидають навіть саму ідею. Насправді, рівність не передбачає 

одноманітність. Той незаперечний факт, що дитина не може зрівнятись із 

дорослим ні в знаннях, ні в навичках та вміннях, не віднімає у неї права на повагу 

й особисту гідність. 

Тому батьки відчувають гостру нестачу педагогічних знань і потребують 

спеціальної підготовки для виконання виховної функції. Сукупність змін привела 

до фундаментальних зрушень у системі взаємодії особистість – сім'я – суспільство. 

 


