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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАТЕРИНСТВА: 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

Важко переоцінити особистість Матері у сфері розвитку і 
становлення людської цивілізації. Поруч з божественним культом Землі, 
Сонця, Неба та Води серед нашого народу живе віками культ Матері. 
Жінка завжди користувалася повагою в усіх народів. Ще з сивої давнині до 

нас дійшли пам’ятники і величні храми, збудовані на честь жінки-матері. 
Образ богині Великої Матері набув поширення ще тоді, коли людина 
вчилася виготовляти знаряддя праці з необробленого каменю. В Україні 
віддавна панує культ Богородиці як символ материнства. У народі дуже 
високо цінувалися дівоча цнота, подружня вірність, материнська мудрість, 
її моральні чесноти. Українська етнопедагогіка порівнює матір з сонцем, 

теплом, добром, золотом. 

Слово «мати» в дослівному перекладі означає «жінка». Кожна 
дівчинка – майбутня жінка, майбутня мати. Дівчат потрібно постійно 

підводити до висновку, що материнство – найвідповідальніша і 
найважливіша подія в житті жінки. Саме мати є найпершою і найкращою 

вихователькою, даючи дитині незмінну сердечну теплоту, любов і ласку. 
Жінка споконвіків була берегинею домашнього вогнища, 

продовжувачкою роду, ростила і виховувала дітей, навчала домашньому 
господарству дочок, готувала їх до виконання майбутніх обов’язків жінки і 
матері. Адже саме мати має великий вплив на всебічний розвиток дитини. 

Найактивніше, найсильніше він проявляється у сфері духовно-морального 

виховання, коли в дитини під впливом матері розвиваються воля і добрі 
почуття. Ці якості можуть формуватися лише в дітей, що виховуються 
лагідними, розумними, поміркованими матерями. Недотримання таких 

традицій у суспільстві і в сім’ї, як правило, до добра не приводило. 

Народна педагогіка свідчить, якщо дівчинка в перші роки життя були 

позбавлена материнської любові, ніжності, турботи, то в майбутньому вона 
буде поганою матір’ю для своїх дітей. 

На батьків покладалась особлива відповідальність за виховання 
дітей. Вважалося, що мати – природна вихователька своїх дітей, а батько – 

авторитет, захисник, годувальник. Але в народних уявленнях результат 
виховання багато в чому залежить саме від особистості матері. В 

українській етнопедагогіці побутує багато прислів’їв та приказок, які 
підкреслюють культ матері, її виховну місію: «Чого мати навчить, те й 

дочка знає», «Що мама навчить, те й батько не перевчить», «Чого не дала 
мати, того не купиш і в пана», «Батько розумний, а мати розумніша – 

ніколи дітей своїх не полише», «У розумної дружини і чоловік розумний, і 
діти щасливі», «Справжня мати і лає, і карає та від серця не відриває». 

Здавна люди знали, що характер дитини закладається ще в 
материнській утробі, і якщо вагітна жінка вела себе негідно, то й її дитина 



була такою ж. Тому виховувати майбутню маму, як представлено в 
традиційній культурі і православ’ї, потрібно з малих літ. Християнство 

привнесло в сімейні відносини ідеї материнства, дитинолюбства, що 

дозволило по-іншому подивитися на дитину. У цьому вбачається 
відмінність православ’я від католицизму, для якого жінка перш за все є 
жінкою для чоловіка, а потім – матір’ю. Сам устрій традиційної 
багатодітної сім’ї готував дітей до майбутнього батьківства і материнства. 
Вже в ці роки дитина на підсвідомому рівні засвоювала прийоми 

виховання, граючись з лялькою, допомагаючи матері у вихованні 
молодших братиків і сестер; а ставши дорослою, використовувала 
педагогічний досвід у створенні власної сім’ї. 

Отже, незважаючи на всі соціально-економічні негаразди нашого 

суспільства (безробіття і неповна зайнятість, особливо жінок, надзвичайно 

низький рівень оплати праці і соціального захисту материнства і 
дитинства, труднощі вирішення житлових проблем), жінка продовжує 
виконувати свою роль, дану їй Богом. Вона й надалі гордо виконує свою 

місію – народжує й виховує дітей, і залишається єдиною людиною на 
землі, чиє почуття відданості дітям благородне, безкорисливе, мудре, 
безмежне. 
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