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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
ІНСТИТУТУ БАТЬКІВСТВА НА УКРАЇНІ 

 
Сьогодні українська родина постає у центрі глобальних економічних, 

політичних та культурних змін, які відбуваються в державі, і є тією 
найменшою клітиною в житті суспільства, що є його основою. Проте 
соціально-економічна і демографічна кризи, тенденції соціального 
розшарування і шлюбно-сімейних процесів, стрімке зниження 
народжуваності і втрата традицій багатодітності та інші негативні реалії 
нашого сьогодення зумовлює значні ускладнення у виконанні сім’єю своїх 
функцій та мають значний вплив на стан ціннісного світу української 
громадськості і, зокрема, сім’ї.  

Для сучасної української сім’ї, як і для суспільства в цілому, 
характерною є певна ціннісна дезорієнтація, коли справжні загальнолюдські і 
національні цінності та ідеали підмінюються тимчасовими прагненнями, 
духовні устремління – волею і бажанням досягти успіху за будь-яку ціну. На 
думку провідних педагогів, психологів, соціологів, відзначається занепад і 
суспільної моралі: «Вбивство, насильство, пограбування, ошуканство – 
норма сьогодення… Уседозволеність, небажання і невміння стримувати 
тваринні потяги, повне ігнорування людської гідності стали такими ж 
поширеними явищами, як наркоманія, туберкульоз, сифіліс і СНІД» [1]. 

Сучасна ситуація в Україні зумовлює значні ускладнення у виконанні 
батьками своїх функцій. Маючи великий виховний потенціал, який 
накопичувався впродовж тисячоліть, не реалізується сьогодні повною мірою. 
Адже зміни у політичних, соціальних, економічних умовах та у суспільній 
свідомості громадян України загострили суперечності і в родинному 
вихованні. 

Сьогодні проблеми психології родинних взаємин, ефективність впливу 
інституту батьківства на розвиток особистості висвітлено у працях І. Беха, 
Л. Божович, М. Боришевського, Т. Зелінської, І. Кона, Л. Орбан та інших.  

Діяльності інституту батьківства в сучасному українському суспільстві 
приділяється значна увага в роботах Т. Алєксєєнко, О. Докукіної, З. Зайцевої, 
В. Постового, Т. Кравченко, О. Хромової та інших. В останні роки з’явились 
дисертаційні дослідження, присвячені різним аспектам діяльності сім’ї 
(Г. Авдіянц, І. Вікторенко, А. Даник, К. Журба, Л. Повалій). Проте питання 
функціонування інституту батьківства у складних сучасних умовах 
залишається  актуальним, що і зумовило вибір теми даного дослідження. 

Сьогодні на виконання батьками покладених на них функцій впливає 
багато факторів. Більшість з них формуються і функціонують під впливом 
зовнішніх умов, і змінити їх швидко майже неможливо, проте деякі із них, 
зокрема – недооцінка ролі сім’ї та батьків у житті суспільства і кожної 
людини зокрема, під впливом правильно побудованих спільних дій держави, 
педагогів, психологів може перетворитись на позитивний фактор, що підніме 



роль і статус сім’ї в суспільстві та авторитет батьків у молодших поколінь. 
Стосунки батьків і дітей у сучасних сім’ях є досить далекими від 

гармонійних та бажаних. Елементи авторитарного стилю виховання 
притаманні сьогодні значній кількості батьків. Декларативний та 
репресивний стиль спілкування у родинах є нині одним із чинників 
дискомфорту у стосунках дітей з батьками. 

Український психолог М. Боришевський, досліджуючи проблему 
впливу сім’ї на становлення особистості, зазначає, що «виховання дитина – 
це важка, найбільш трудомістка сфера людської діяльності, успіх якої 
зумовлюється безліччю чинників найрізноманітного походження» [2]. 
Найважливішими з них, що справляють значний вплив на формування 
особистості дитини, вчений визначає такі: певні взаємини, відповідний стиль 
сумісної життєдіяльності всіх її членів (взаємини між самими батьками; 
взаємовідносини між батьками і представниками найстаршого покоління в 
сім’ї – дідусем і бабусею; ставлення дорослих, передусім батьків 
безпосередньо до дитини). 

Особливу увагу сприятливому сімейному мікроклімату приділяють 
педагоги, психологи, соціологи. Зокрема, Василь Олександрович 
Сухомлинський  відзначав, що у хорошій сім’ї, де батько й мати живуть у 
злагоді, де панують тонкі відносини чутливості до слова до думки і почуття, 
до погляду і найменшого відтінку настрою, у відносинах добра, злагоди, 
взаємної допомоги й підтримки, духовної єдності й щирості, довір’я і 
взаємної поваги батьків, перед дитиною розкривається все те, на чому 
утверджується її віра в людську красу, її душевний спокій, рівновага [3]. 
Педагог вважав, що у сім’ї має панувати культ Матері і Батька, культ Дідуся і 
Бабусі, називаючи так атмосферу поваги, сердечної чуйності до великої 
материнської і батьківської праці. 

Моральний розвиток дитини можливий лише в сімейній атмосфері 
взаємної поваги і довіри. Діти, які емоційно залежать від батьків і відчувають 
до них велику прихильність, виростають більш совісними в порівнянні з 
тими, хто не знав таких відносин. Довірливі, щиросердечні стосунки 
сприяють тому, що діти поважають батьків, захоплюються ними і прагнуть 
бути схожими на них, що в кінцевому рахунку формує в них позитивні 
моральні якості. Діти, які відчувають турботу, любов і довіру батьків, вчаться 
так само ставитися до інших. 

Схильність дитини наслідувати поведінку дорослих, батьків, особливо 
яскраво виражається в дошкільному та молодшому шкільному віці. Проте 
лише позитивний приклад батьків є особливою умовою успішного розвитку 
дитини будь-якого віку. На жаль, є родини, де складаються несприятливі 
умови для виховання дитини. До них належить сім’ї, уражені алкоголізмом, з 
аморальною поведінкою батьків, низьким культурним та освітнім рівнем, 
поганими житловими умовами та недостатнім матеріальним забезпеченням, 
конфліктністю у взаєминах між членами родини. До неблагополучних 
зараховують і зовні благополучні родини, у яких систематично 
припускаються серйозних помилок в сімейному вихованні внаслідок 



несприятливих взаємин між членами родини, педагогічної неосвіченості, 
низького рівня педагогічної культури. Діти з таких сімей, незважаючи на 
матеріальний достаток, виростають озлобленими, замкнутими, з порушеною 
вольовою активністю. 

Те, якою мірою дитина ідентифікує себе з одним із батьків, залежить 
від частоти, інтенсивності і близькості їхнього спілкування. Для сина, що 
проводить більше часу з батьком, вплив останнього буде вирішальним. 
Аналогічно, дівчинка, якій ближче товариство матері, скоріше ідентифікує 
себе саме з нею. Завдяки частому й інтенсивному спілкуванню з батьками 
(особливо якщо воно демократичне) дитина переймає і засвоює батьківські 
цінності та норми.  

Другим важливим чинником, що впливає на ефективність 
батьківського впливу, психологи виділяють розумне поєднання любові і 
соціально-моральної відповідальності батьків за виховання своїх дітей [2]. 
В.О. Сухомлинський вважав самовіддану і безумовну любов до дітей 
основою батьківського впливу. «Людину, – писав він, – ми творимо любов’ю 
–  любов’ю батька до матері і матері до батька,  любов’ю батька і матері до 
людей, глибокою вірою в красу і гідність людини» [5]. 

Відсутність любові батьків, місце якої часто займають надмірні 
суворість та байдужість до дитини, буває однією з причин того, що у неї 
формуються такі риси, як замкненість, черствість і навіть жорстокість до 
людей, в тому числі і до батьків. Проте надмірна, сліпа любов до дитини 
також призводить до невиправних хиб у розвитку дитини. За таких умов 
гальмується ініціатива й самостійність, поступово формується спотворенні 
уявлення про взаємини людей. Це ускладнює процес адаптації дитини. Такі 
сім’ї нерідко є першим місцем протистояння, де стикаються дилеми 
сучасного життя. 

Надмірна батьківська турбота  породжує феномен залежної любові, 
розвиток якої є результатом дій не тільки однієї людини. У більшості 
випадків модель такої любові включає чотири складові: занадто турботлива 
матір; батько, який практично не цікавиться дитиною; дитина, яка дуже 
повільно дорослішає, залишаючись надмірно залежною від батьків; бабуся чи 
дідусь, які занадто піклуються про своїх онуків. Щоб набути узгодженості 
протилежних почуттів любові – ненависті такі сім’ї, на думку психологів, 
повинні керуватися такими принципами: кожен із членів сім’ї повинен 
узгоджувати вияви індивідуалізму і колективізму; усвідомити, що проблеми, 
які виникають у родині, породжені динамікою сімейного життя, а не діями чи 
вчинками якогось її члена; усвідомити вирішальне значення не лише матері, 
а й батька у внутрішньородинних взаєминах; враховувати тенденцію 
повторювання минулих сімейних моделей у родинних стосунках. 

Вирізняючи багатоманітність факторів, що впливають на формування 
особистості дитини, особливу роль відводять батьківському авторитету. 
Справжній авторитет, за твердженням Антона Семеновича Макаренка, 
ґрунтується на громадській позиції, діяльності батьків, на знанні життя 
дитини, на відповідальності за її виховання [4]. Особистий приклад батьків, 



на думку педагога, це вирішальна річ у справі виховання.  
Важливою умовою ефективного впливу батьків на формування 

особистості дитини в сім’ї є повага до дитини. Суть поваги дорослого до 
дитини можна визначити так: «Поважати дитину – це найперше і, очевидно, 
найголовніше, сприймати її у всьому як рівноправного члена сім’ї; по-друге, 
уважно і зі щирістю ставитися до її інтересів, потреб; по-третє, вірити в її 
можливості; по-четверте, постійно дбати про розвиток  у неї почуття власної 
гідності» [2]. Турботливе ставлення і повага батьків до своїх дітей 
викликають таку ж саму шану дітей до матері, батька, інших членів сім’ї, а 
також до сторонніх людей. 

На думку В.О. Сухомлинського, повага до дитини може виявлятися в 
найрізноманітніших ситуаціях сімейного спілкування. Цікавою є позиція 
педагога щодо культури бажань вихованців. За його переконаннями, школа 
бажань – це один із найважливіших факторів формування поведінки людини, 
її ставлення до інших, її співчутливості чи байдужості, доброзичливості чи 
злорадності й озлоблення [5].  

Певним чином рівень особистого взаєморозуміння між батьками і 
дітьми залежить від стилю сімейного виховання. Проте важливо відмітити, 
що рівень особистого взаєморозуміння дитини з батьком є нижчим, ніж 
дитини з матір’ю. Батько частіше, ніж мати, не має уявлення про дозвілля 
своєї дитини, її друзів, про громадську роботу, яку виконує син чи донька в 
школі. 

Сьогодні життя доводить безумовний пріоритет матері у здійсненні 
виховного процесу і контролю за його перебігом в українських сім’ях. 
Традиційно вона несе повну відповідальність за виконання виховних функцій 
сім’ї. Відсутність материнської турботи і неувага до дітей з її боку є досить 
неординарним і тому вкрай нечастим явищем в українських родинах. Саме 
вона частіше, ніж батько, надає дитині необхідну емоційну підтримку, 
допомагає їй стабілізувати, покращити свій стан, коли вона чимось 
стурбована. Матері зазвичай цікавляться усіма проблемами життя своїх 
дітей: з ким і де проводять час їхні діти після школи, чим вони займаються у 
вільний час, цікавляться успішністю дітей у школі та надають допомогу у 
виконанні домашніх завдань, знають, як їхні діти витрачають свої 
кишенькові гроші, хто їхні друзі тощо.  

У порівнянні із матір’ю батько більш відсторонений від виховного 
процесу власних дітей. Підтримка, яку він надає у разі потреби своїй дитині, 
за характером відрізняється від материнської. Якщо підтримка дитини 
матір’ю скоріше є емоційною, розуміючою і люблячою, то підтримка батька 
– практичною і діловою. Емоційна підтримка зазвичай сприймається 
чоловіками як «сюсюкання», «ставлення як до малої дитини», що суперечить 
уявленням більшості чоловіків про правильне виховання дітей. 

Принципове значення для виконання виховних функцій сім’ї має місце 
проживання сім’ї та соціальна інфраструктура у населених пунктах. Так, 
сільська сім’я значно відрізняється від сімей, які проживають у місті. 
Матріархальний тип української сім’ї особливо яскраво виявляється у цій 



місцевості, а також мати у сільській родині користується більшою довірою 
серед дітей, ніж у містах. 

Однією із тих сфер життя сім’ї, яка розкриває спільні інтереси родини, є 
сімейне дозвілля. Планування та організація його відіграє важливу роль, адже 
це сприяє зміцненню сім’ї, знімає психологічне навантаження та відновлює 
фізичні і духовні сили людини. «Нині сфера дозвілля зазнає впливу багатьох 
факторів, особливо фінансово-економічного, виробничого, науково-
технічного, культурного тощо. Посилюються вимоги до дозвілля, 
ускладнюється його структура, зміцнюється матеріально-технічна база» [6]. 
Сфера дозвілля досить рухлива, в ній відмирає старе, відроджується нове, 
однак сучасні дослідження підтверджують, що сьогодні відбувається 
посилення тенденцій до пасивного проведення вільного часу, що 
виражається в обмежених способах проведення дозвілля, зокрема перегляд 
телепередач, спільне розв’язання кросвордів у колі сім’ї, сімейне 
господарювання. 

На жаль, домашня праця в сучасних українських сім’ях не стала 
сьогодні об’єднуючим елементом і фактором виховання працелюбності як 
риси характеру. Звичайно, розбіжності між міськими та сільськими родинами 
існують. У містах діти залучаються до спільної трудової діяльності 
нерегулярно і сама вона має досить обмежений характер. Цікавими є 
відповіді респондентів з міст, що відображають рівень залученості дітей до 
виконання домашніх обов’язків. Одним із найбільш виконуваних обов’язків є 
прибирання своєї кімнати, винесення сміття, поливання квітів, миття посуду.  

Нова економічна ситуація, формування ринкових відносин викликали 
переорієнтації в свідомості батьків, що, звичайно, впливає і на дітей. 
Сьогодні найбільша кількість батьків пов’язує щасливе майбутнє своїх дітей 
з міцною сім’єю, матеріальним добробутом, гарною освітою. Вдалий вибір 
професії, забезпечення житлом і повага оточуючих нині в умовах 
дестабілізації є менш важливими факторами, на думку батьків. Але, як ми 
бачимо, існує дисгармонія між статусом освіти та вибором професії, причому 
престиж освіченої людини зберігається. Матеріальний добробут сім’ї досить  
відчутно позначається на характері стосунків з дітьми та на стилі виховання 
загалом. В умовах сьогодення батьки в сім’ях з високим рівнем 
матеріального достатку загалом є більш уважними до своїх дітей. Вони 
дають дітям свободу вибору улюблених занять і найчастіше сприймаються 
дітьми як такі, що добре розуміють їхні проблеми і завжди готові прийти на 
допомогу. Чим вищий добробут сім’ї, тим більше батьки зацікавлені у 
проблемах навчання, спілкування, фінансової поведінки та дозвілля своїх 
дітей. У таких сім’ях діти почуваються більш захищеними. Однак, начебто 
всупереч сказаному вище, матері і батьки у матеріально забезпечених сім’ях, 
у порівнянні з батьками сімей низького рівня добробуту, схильні більш 
суворо виховувати своїх дітей і менш схильні ігнорувати неправильні 
вчинки. Все це не з кращого боку характеризує педагогічну культуру цих 
сімей. 

Взагалі, педагогічна культура сім’ї – це складне, інтегроване, динамічне, 



особистісне утворення, яке визначає тип, стиль і способи поведінки батьків у 
виховній діяльності. Саме вона характеризує загальну культуру сім’ї та 
відображає накопичений людством досвід виховання дітей у сім’ї. 
Параметрами вияву педагогічної культури батьків є: культура мислення, 
комунікативна культура, мовленнєва, дидактична, культура праці, правова 
культура, економічна, естетична, екологічна культура батьків, культура 
способу життя. Діючи в комплексі, всі ці параметри слугують формуванню 
духовно багатої і всебічно розвиненої особистості [7]. 

Педагогічна культура батьків не є чимось сталим. У сучасних умовах 
вона досить інтенсивно живиться здобутками педагогічних і психологічних 
наук та міцно тримається свого етнічного кореня. Саме етнопедагогіка 
кожного народу є тією синтезуючою основою, в якій перетинаються наукові 
здобутки різних наук, світового досвіду й культури виховання дітей у родині, 
залишаючи тільки те, що є найсприятливішим за змістом, організаційною 
формою та духовною сутністю для нації і народу. 

Довгий еволюційний шлях української родини наповнив педагогічну 
культуру батьків своєрідністю і самобутністю, неповторними елементами 
виховання дітей, що вирізняють її з-поміж педагогічних культур інших 
народів. Звичайно, довготривале перебування українського суспільства в 
умовах тоталітарного режиму, в якому ідеологічним доктринам було 
підпорядковано всі сфери життя і сама особистість людини, деформаційно 
позначилась на інституті батьківства та його педагогічній культурі. Проте 
основи родинного виховання не втратили свого національного підґрунтя, а 
лише поповнюють живе джерело української етнопедагогіки. Поступово 
повертаються в українські родини споконвічні традиції і звичаї нашого 
народу. З теплом рідного дому діти тепер пов’язують такі народні свята, як 
свято святого Миколая, Новий Рік, Різдво, зустріч весни, Великдень, 
поминальні суботи, свято Трійці, Івана Купала, Спаса та інші. Сьогодні в 
сім’ях намагаються святкувати їх за народними звичаями. Ще донедавна ці 
свята пов’язувались передусім не стільки з релігійними, скільки з трудовими 
традиціями народу, певними порами року та ін. Проте нині для значної 
частини українського народу вони стають і школою формування 
християнського світогляду, виховання доброти та природного гуманізму. 
При цьому вони не втрачають своїх виховних можливостей, а лише 
поповнюють їх, виховуючи у дітей любов до рідної землі, хліборобської 
справи, народних традицій та обрядів, фольклору і національної культури. 

Велика роль належить сім’ї у засвоєнні молодим поколінням основ 
духовної культури: народних пісень, танців, казок, легенд, ігор, прислів’їв і 
приказок, ремесел тощо. Залежно від вікових особливостей, батьки повинні 
використовувати кращі зразки українського фольклору від колискової пісні 
до легенд і казок. Проте поза увагою батьків залишається великий пласт 
народної творчості щодо виховання працелюбності, поваги до батьків і 
старших, високих моральних якостей та людських почуттів. 

Однією із причин некомпетентності сучасних батьків у сфері 
етнокультурних і етнопедагогічних надбань є довге перебування нашого 



народу в умовах тоталітарного режиму, який здійснював знищення 
національної культури, звичаїв, традицій, посилював русифікацію населення. 
Тому сьогодні під загрозою зникнення опинився величезний пласт 
культурного осередку, і перед сучасниками постає завдання зафіксувати 
сучасний стан фольклорно-етнографічної пам’яті й особливостей культурно-
побутового середовища різних регіонів України.  

Сучасний стан соціально-педагогічних умов функціонування сім’ї 
зумовлює потребу по-новому підійти до проблем сім’ї і виховання в ній 
дітей, проблеми її зв’язків із соціальним середовищем, осмислення 
історичного досвіду української родини. Сьогодні вищими критеріями 
соціалізації дітей і молоді визначені ідеали, які здавна властиві українській 
родині і тому вважаються основними регулятивами вітчизняної 
етнопедагогіки. Цими ідеалами є: 

– ідеал сім’ї як першооснови людського життя людини, своєрідної 
фортеці, що забезпечує розвиток і захист найкращих якостей особистості; 

– ідеал праці як найповнішого вияву творчих здібностей та 
можливостей людини, джерела достатку й радості, збереження повноцінного 
життя особистості і родини; 

– ідеал духовності як своєрідної сигматичної форми осягнення світу й  
себе в єдиному високоморальному вимірі творчої діяльності й гуманного 
ставлення до навколишнього середовища та людей; 

– ідеал громадянства як відчуття особистої належності до рідної землі, 
держави, сім’ї, роду, способів життя, традицій і звичаїв, відповідальності за 
їхнє збереження, розвиток і примноження [8]. 

Формування цих ідеалів є сьогодні основними напрямами діяльності 
сім’ї. Правильно скероване та виважене втілення їх дасть позитивний вплив 
на формування педагогічної культури сім’ї. Однак, на нашу думку, 
формувати культуру батьківства необхідно ще до створення сім’ї. Тобто, 
розпочинати цю роботу потрібно з школярами та студентами, адже сьогодні 
у свідомості молодих людей відбувається руйнування цінностей батьківства. 

Відсутність умов для своєчасного становлення економічної 
самостійності молоді змушує молодь відкладати на «кращі часи» взяття 
шлюбу та народження дітей. Замість цього виникають невпорядковані форми 
статевих стосунків, що негативно впливають на шлюбно-сімейні організації і 
завдають непоправних моральних збитків, порушують репродуктивне 
здоров’я нації, а іноді ведуть до безплідності жінок унаслідок переривання 
першої вагітності. Досить поширеними сьогодні стають «вимушені» шлюби 
або, навпаки, безшлюбне материнство. Ознайомлення учнів, студентів з 
історією становлення та розвитку родинного виховання українців, а також з 
етнопсихологічними особливостями нашого народу матимуть значний вплив 
на формування ідеалів, які здавна властиві українській родині.  

Отже, на нашу думку, для посилення виховного потенціалу сучасної 
української сім’ї необхідно: 

· здійснювати ранню підготовку молоді до суспільного життя, до 
виконання рольових функцій чоловіка і дружини, батька і матері; 



· підвищити економічний рівень життєдіяльності родин, культурний 
рівень та пріоритет здорового способу життя; 

· плекати одухотворений образ жінки-берегині нової України, але 
водночас збалансовувати участь у вихованні жіночого і чоловічого, 
материнського і батьківського елементів; 

· підвищити рівень педагогічної культури та етнічної компетентності 
інституту батьківства; 

· утверджувати національну ідею в суспільстві через національне 
виховання, залучення дітей та молоді до глибинних пластів 
національної культури і духовності; 

· об’єднати зусилля держави, школи, громадських організацій, 
центрів соціальних служб для молоді, церкви в наданні сім’ї дієвої 
допомоги. 
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