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В умовах сьогодення педагогічна наука піддається всебічному пере-

осмисленню. Погляди практиків і вчених все частіше спрямовуються до 
спадщини відомих педагогів, зокрема В.О.Сухомлинського. Виховання, на 
думку Василя Олександровича, – це все різнобарв’я життя, духовні 
цінності, моральні взаємини між людьми, їхня духовна культура.  

В.О.Сухомлинський великого значення надавав сім’ї і сімейному ви-
хованню. Саме в них він бачив і знаходив опору своїм педагогічним ідеям, 
в той час як сім’я під впливом його педагогіки ставала значно духовнішою 
і соціально активною. В «Батьківській педагогіці» він наголошував, що «в 
сім’ї закладається коріння, з якого потім виростають і гілки, і квіти, і пло-
ди» [1, 16]. 

Визнання особливої ролі сім’ї у становленні особистості спонукало 
педагога до створення батьківської школи, головним завданням якої було 
навчити батьківської і материнської мудрості, гармонії доброти і 
вимогливості у вихованні дітей. В основу такого задуму було покладено 
розуміння самого виховання як процесу, учасниками якого були батьки і 
діти як партнери.  

Відмічаючи величезне педагогічне значення сім’ї Василь Олександ-
рович наголошує, що батьки – головні природні вихователі, які становлять 
ядро виховного впливу дітей в родині. З приводу цього педагог писав: 
«Виховує, звичайно, сім’я в цілому – її загальний дух, культура людських 
стосунків. Але хто творить цей дух, цю культуру? Звичайно ж батьки. Без 
батьківської мудрості немає виховуючої сили сім’ї. Батьківська мудрість 
стає надбанням дітей; сімейні стосунки, побудовані на громадському 
обов’язку, відповідальності, мудрій любові й вимогливій мудрості батька й 
матері, самі стають величезною виховуючою силою. Але ця сила йде від 
батьків, у них її коріння і джерело» [1, 21]. Однак, на думку Василя Олек-
сандровича, могутньою силою вона стає тільки тоді, коли батько і мати ба-
чать високе призначення і мету свого життя, живуть в ім’я високих цілей, 
що звеличують їх в очах дитини. Спираючись на багатовіковий досвід на-
родного виховання, вчений розглядає родинно-сімейну педагогіку, як 
кропітку працю, майстерність і творчість. Василь Олександрович сформу-
лював основні умови успішної дії інституту батьківства: сприятливий 
сімейний мікроклімат; громадська і моральна відповідальність батьків за 



дітей; спільна трудова діяльність членів родини; розумна організація життя 
і побутового устрою та узгодженість дії сім’ї зі школою.  

Батьківська школа, створена В.О.Сухомлинським, структурно вклю-
чала чотири відділення: дошкільне, батьків дітей початкових класів, 
середніх та старших класів. Педагогічно виправданою нам бачиться робота 
із батьками дітей: ще за три роки до того, як дитина мала вступити до пер-
шого класу, її батьки обов’язково розпочинали своє навчання. В основу 
роботи батьківської школи були покладені принципи поваги і позитивного 
ставлення до кожної дитини і до кожного батька, індивідуального підходу, 
наступності, коректності, рольової зорієнтованості, конфіденційності. 

Однак проблема виховання батьків, робота батьківської школи 
зачіпає не тільки сім’ю, навчально-виховні заклади, наукові інститути – 
вона значно ширша і за своєю актуальністю, особливо в сучасних умовах, 
цілепокладанням та масштабністю є проблемою державною. Її не можна 
вирішувати тільки на містечковому чи регіональному рівні, на окремо взя-
тому етапі становлення сім’ї чи становлення особистості. Це проблема 
комплексна і потребує комплексного вирішення, в тому числі 
матеріального і кадрового забезпечення.  
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