
                                                                                            
 

               Сім’я – храм надії і любові 
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         «У сім’ї шліфуються найтонші  грані людини-громадянина, людини-
трудівника, людини – культурної особистості. Із сім’ї починається суспільне 
виховання. Сім’я – це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої 
держави. На моральному здоров’ї сім’ї будується педагогічна мудрість школи.» 

 
                                                                             В. О. Сухомлинський      

               
 
 
         



 
 
       Сім’я – святиня кохання, любові, вірності, піклування, поваги, 
співпереживання, синівської й дочірньої вдячності, теплоти людських сердець. 
Сім’я  – хранителька моральних чеснот, національних звичаїв і традицій, пам’яті 
предків. Сім’я – найбільша вихователька підростаючих поколінь, невтомна 
плекальниця духовності  і гуманізму, національного духу, патріотизму, характеру 
та свідомості.  
       Сім’я – це той осередок, який плекає дітей – найвищу цінність людства, цвіт 
нації, майбутнє України. Це та гавань, з якої ми виходимо у широкий світ, гавань 
під назвою «життя». Найкраща батьківська спадщина – це добре виховані діти. В 
сім’ї діти вчаться добра. Прекрасно, коли в сім’ї панують злагода, 
взаєморозуміння, повага.  
       Недарма в народі кажуть: «Від доброго дерева добрий пагінець одійде, від 
добрих батька і матері піде і добра дитина». Усе найкраще, що є на землі, йде від 
сім’ї.  У вересні в Україні неофіційно відмічають День батька. Батько – найдужчий, 
найсміливіший, найкращий, найрідніший. Батько – це взірець, це той, який завжди 
має порадити і допомогти, який дає надію на майбутнє. Роль батька у житті кожної 
людини переоцінити неможливо. Мудрість батька є духовним надбанням дітей. 
 
 
 

Усе, що є найкраще у дитини: 

Її талант, культура, доброта – 

Від тата й мами йде і від родини – 

Незаперечна істина свята. 

Сім’я, родина – це велике диво, 

Там є любов і ласка, і тепло. 

Там дітям затишно і радісно, й щасливо, 

Тепер у нас і завжди так було. 

Як тато є й матуся є рідненька, 

Там добре дітям, є в них доброта. 

В дітей тоді й сорочечка біленька, 

І ластівкою мрія заліта. 

Сім’я, родина в кожного хай буде, 

В ній стільки щастя, мудрості й тепла! 

Живіть щасливо на землі цій, люди, 

Й щоб доля ваша світлою була! 

 
 
 



 
 
 
 
 

        Апопій, І. В. Сімейне право України : навч. посібник / І. В. Апопій.  – 2-ге 
вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 360 с. 
 
       Питання шлюбно-сімейних відносин у процесі розвитку й становлення нашої 
держави не лише в економічному, а й у соціально-культурному, а також у 
морально-етичному плані, є найбільш актуальними, оскільки вже самі по собі є 
основою становлення й розвитку суспільства в цілому. Сім’я, дитинство, 
материнство і батьківство охороняються державою.                                                      
      Сімейне право посідає провідне місце серед інших галузей права. Сім’я 
впливає на розвиток суспільства, його моральне здоров’я і є одним з факторів 
підвищення соціальної активності людей. Саме в сім’ї формуються основи 
характеру людини, її ставлення до праці, моральних, ідейних і культурних 
цінностей. Ось чому демократичне суспільство зацікавлене у міцній, духовній і 
морально здоровій сім’ї. Міцна сім’я – міцне суспільство. Розкриваючи теоретичні 
положення сімейного права України, автор торкається і дискусійних питань теорії, 
висвітлюючи позиції різних науковців.        
        Пропонований навчальний посібник буде корисним студентам вищих 
навчальних закладів, викладачам, юристам, а також широкому загалу читачів, яких 
цікавлять правові аспекти сімейних відносин. 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
       Енціклопедія батьківства : посібник з сімейного виховання /  за заг. ред. 
Є. І. Коваленко, С. В. Кириленко. – К. : КНТ, 2008. – 592 с.            
 
 
       Ця книга адресована передусім батькам і всім тим, хто причетний до 
виховання дітей і молоді. Проблема створення щасливої сім’ї і правильного 
виховання в ній дітей справедливо вважається завжди актуальною. У книзі 
розкриваються проблеми взаємодії сім’ї та школи у справі зміцнення здоров’я 
дітей, їх навчання, виховання працелюбності, культури поведінки, йдеться про 
роль батьків та сім’ї у вихованні чесних, порядних, здорових фізично і духовно 
людей, а також розглядаються проблеми, пов’язані зі зміцненням сім’ї, створення у 
ній морально-психологічного комфорту для виховання дітей, про причини появи 
«важких» підлітків та шляхи їх попередження. Говориться про причини сімейних 
конфліктів і способи їх вирішення.                                                                                           

Книга розрахована на вчителів, студентів педагогічних вузів та педагогічних 
коледжів, батьків і на широке коло читачів, що цікавляться проблемами сімейного 
виховання. 
 
 



         
 
 
 
 
 
        Кузьмінський, А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. 
/ А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 324 с. – 
(Навчально-методичний комплекс з педагогіки). 
         
 
 
         Особливість цього видання полягає в тому, що виховання дітей у сім’ї 
розглядається як на основі надбань наукової педагогіки, наукового світового 
досвіду, так і на основі вікових традицій, звичаїв, вірувань українського народу, 
урахування особливостей національної ментальності. Процес виховання дитини 
висвітлюється відповідно до етапів її розвитку, розглядаються різноманітні аспекти 
морального, естетичного, розумового, фізичного, трудового виховання. Особлива 
увага приділяється висвітленню діяльності батьків у процесі реалізації провідних 
функцій родини.                                                                                                                        
        Це видання, одне із перших в Україні з родинного виховання, воно  
розраховане на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, молодих 
батьків, вихователів дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Книга буде 
корисною також учителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, 
усім, хто турбується про благополуччя і щастя родини. 
 



 
 

 
 
 
 
 
         Щербань, П. М. Пам’ятай ім’я своє : заповіді сімейної педагогіки : навч. 
посіб.  / П. М. Щербань. – К. : Вища школа, 2006. – 191 с.  
 
 
 
          У посібнику висвітлюються проблеми сучасного українського виховання, 
національної самосвідомості у сім’ї, розкривається сутність  та заповіді традиційної 
сімейної педагогіки. Велика увага приділяється педагогічній культурі батьків, 
культурі сімейного спілкування, розумовому, моральному, духовному, правовому 
вихованню дітей та молоді, психології сімейних відносин у сучасній сім’ї.  
        Окремим розділом у книзі розглядається роль батька у вихованні дітей. 
Розглядаються педагогічні погляди цілителя людських душ – Т. Г. Шевченка, а 
також видатних педагогів: Йоганна-Генріха Песталоцці, Олександра Духновича, 
Костянтина  Ушинського, Михайла Драгоманова, Івана Огієнка, Антона Макаренка, 
Василя Сухомлинського, Мирослава Стельмаховича та ін.   
        Цю книгу корисно читати не тільки батькам, а всім хто причетний до справи 
виховання підростаючого покоління. 

 
 



            
 

 
 
 
 
 
          Радчук, Г. К. Сімейне виховання : освітній тренінг для батьків : 
навчально-методичний посібник / Г. К. Радчук, О. В. Тіунова. – Тернопіль : 
Навчальна книга–Богдан, 2008. – 120 с. 
 
         Це видання присвячено проблемі діалогу з дитиною. Автори книги особливо 
звертають увагу батьків на те, що дитина це особистість, яка здатна відчувати, 
переживати, сприймати, розмірковувати, хотіти, і, спираючись на свій унікальний 
досвід, мати свою власну точку зору, та вибирати, як їй поводити себе у тих чи 
інших ситуаціях. Почуття і переживання дитини є тим компасом, який допомагає 
досягнути бажаної мети у виховання. Тому становлення особистості дитини у сім’ї 
– це взаємний процес, у якому батьки, виховуючи своїх дітей, і самі виховуються.                                                                                                                                
Дитина – це вільна особистість, виховання це перш за все самовиховання батьків.     
          Подані у книзі вправи, ігри, творчі завдання, інтерактивні лекції, дискусії, 
сприятимуть глибшому осягненню багатогранного Світу Дитини. 
 
 



    
 
 
 
 
        Йовенко, Л. Традиційне родинне виховання українців / Л. Йовенко, 
І. Хлистун. – Умань : АЛМІ, 2007. – 128 с. 
 
         У книзі розглядаються питання виховання дітей, особлива увага приділяється 
вихованню гармонійної та всебічно розвиненої особистості. В основу української 
сімейної педагогіки закладено прагнення зробити дітей щасливими. Про це має 
пам’ятати кожний, кого називають батьком, матір’ю, учителем, вихователем. З 
покоління в покоління українці передавали духовні скарби, оберігали історичну 
пам’ять, традиції, формували національну свідомість, створювали українську 
культуру, засоби і методи виховання підростаючого покоління.                                  
        Питання, як виховувати дітей, аби вони виросли справжніми громадянами 
України, сповненими національної гідності й гордості, розвиненими духовно та 
інтелектуально, набуває неабиякої актуальності на сучасному етапі.  
        Сьогодення – це той час, коли маємо якнайрішучіше повертатися до 
української родинної педагогіки, до відродження традиційного статусу української 
родини з її непорушними авторитетами, повагою до батьків і материнським 
покликанням жінки, подружньою вірністю, любов’ю до дітей і відданістю святому 
обов’язку їх виховання.  
        Книга стане корисною всім, хто цікавиться етнопедагогічною скарбницею 
українського народу. 



 
 

 

 
 

           
 
 
          Гончаров, В. Л. Батько – особлива посада : роль батька в становленні 
особистості / В. Л. Гончаров. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Біб-ка «Шкільного 
світу»). 
 
          Усім відомо, що батько й мати – перші вихователі своїх дітей, але не лише в 
побуті, а й у педагогічній науці. Ця книга – відверта розмова про важливу роль 
батька в родині, про стосунки між батьком і дітьми, про особливості підготовки 
хлопчиків та юнаків до дорослого та сімейного життя.                                                   
         Авторитет батька у вихованні дітей в народній педагогіці дуже високій. У 
народі кажуть «Не навчив батько, не навчить і дядько». На превеликій жаль, в 
багатьох родинах дітям усе більше й більше бракує батьківської турботи, 
духовного спілкування. Батьки завжди повинні пам’ятати, що найкраща батьківська 
спадщина – це добре виховані діти і виховання дітей – не лише особиста справа 
батьків, а й їхній громадський обов’язок. Обов’язок кожного батька і кожної матері 
відродити в дітях нічим не обмежену любов до України, до її чарівної мови, історії, 
культури, традицій і звичаїв українського народу.  
        Ця книга буде корисною соціальним педагогам, батькам (особливо 
чоловікам), класним керівникам, працівникам соціальних служб у справах сім’ї, 
дітей та молоді.   
 



 
 
 
 

 

 
          
 
 
 
           Фесюкова, Л. Б. Виховуйте мене правильно / Л. Б. Фесюкова. – Х. : 
Вид-во «Ранок», 2010. – 192 с. – (Родинна академія).   
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Маленька людина стоїть на порозі життя. Якою буде її доля? Від чого залежить 
характер  малюка, його здібності та успіхи? Як правильно виховати дитину? Це 
питання викликає чимало суперечок серед педагогів, але всі вони одностайні в 
одному: щоб виховувати дитину, її треба знати. Ця книга вчить батьків не 
виховувати дітей, а плекати їхні душі, вона відкриє для вас формулу справжньої 
родини, розкриє секрети сімейного щастя, розкаже з чого складається щасливе 
дитинство. А слушні поради допоможуть вам знайти спільну мову між усіма 
членами родини.  
 
 
            Родина є основою держави. Без родини не можуть існувати народи. Родина 
– це рід, покоління людей зі спільними інтересами, спільною діяльністю, де панує 
пошана один до одного і взаємодопомога. Родина  – це перша школа найбільшого 



і найважливішого скарбу людини. Про важливість родинно-сімейного виховання 
свідчить той факт, що Генеральна Асамблея Об’єднаних Націй оголосила 1994 рік 
Міжнародним роком сім’ї, визначила спільну для всіх країн тему: «Всі ми – одна 
родина» і постановила, що щорічно буде відзначатися Міжнародний день родини. 
Це є свідченням стурбованості  міжнародного співтовариства станом родини в 
усьому світі. Бережіть свої родини. Будьте щасливими і живіть в мирі. 
 

Сім’я  – це дерево родинне,                                                                                                                                                                               
з широким листям на гілках,                                                                                                                                  
це роздоріжжя, де з дитинства,                                                                                                       
життєвий починаєм шлях.                                                                                                                                 
Сім’я  – це те гніздо, з якого,                                                                                                                                         
всі пташенята у політ,                                                                                                                                               
летять, але до гілля того,                                                                                                              
вертаються, крізь далеч літ.                                                                                                                                         
Щоб знову у гніздечку тому,                                                                                                                                          
ще побувати, хоч на мить,                                                                                                                                                   
бо що ще є рідніше дому?                                                                                                                                                           
То ж сім’ї ваші бережіть.                                                                                                                                                             
Не обминайте добрим словом,                                                                                                                                                            
увагою не обходіть,                                                                                                                                                          
зігрійте ласкою й любов’ю,                                                                                                                                         
або й сльозами окропіть.                                                                                                                                               
Так дерево сильнішим стане,                                                                                                                               
і буйним цвітом зацвіте,                                                                                                                                                                     
обгорне ніжно вас гілками,                                                                                                                                                      
й корінням глибше проросте.    

Н. Хаммоуда  

                                                                                     

                                                                Огляд підготувала провідний бібліотекар 
                                                                                Абраменко Алла Іванівна 

         

 

 

        

          

 


