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В статті розглядається праця В. О. Сухомлинського «Батьківська 

педагогіка». Це свого роду енциклопедія сімейного виховання. 

Розкриваються дві важливі соціально-педагогічні проблеми – оптимізація 

стосунків особистості і соціуму та соціалізація в сім’ї. 
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БАТЬКІВСЬКА ПЕДАГОГІКА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

В.О.  Сухомлинський  поступово  стає  доступним  усім.  Після 

А.С. Макаренка  жоден  педагог  не  викликав  у  нас  такого  інтересу. 

Сухомлинського  читають,  Сухомлинського  обговорюють,  Сухомлинського 

цитують.  «За  Сухомлинським»  намагаються  працювати.    Головна  заслуга 

В.О.  Сухомлинського  якраз  і  полягає  в  тому,  що  він  змушує  нас  

думати,  порівнювати,  робити  висновки.  І  якщо  ідеї  Сухомлинського  

дійдуть  до кожного  вчителя,  будуть  прийняті  ним,  діти  будуть  ходити  в  

школу  з радістю,  їх  здібності  будуть  розвиватись,  вони  будуть  виростати  

добрими, працелюбними  людьми.  Не  буде  більше  сліз  через  незадовільні  

оцінки  та непорозумінь з вчителями, не буде нещастя в сім’ях через те, що 

діти погано навчаються.  Утопія?  Мрія?  І  все  ж-такі  Сухомлинський  

багато  зробив  для того, щоб це стало явою.  

Зокрема,  наприкінці  свого  життя  В.О.  Сухомлинський  розпочав 

роботу над дуже потрібною книжкою – енциклопедією сімейного виховання 

–  «Батьківською  педагогікою».  Та  не  встиг  Василь  Олександрович 

підготувати  до  друку  задуману  ним  працю.  Вже  після  його  смерті  

вдалося зібрати  рукописні  та  деякі  надруковані  статті  й  підготувати  

видання «Батьківської педагогіки».  

В.О. Сухомлинський був справжнім знавцем і дослідником психології 

людини,  він  глибоко  розумів  душу  дитини,  ії  переживання,  почуття, 

прагнення і сподівання, досконало знав психологію взаємин батьків і дітей, 

молодшого і старшого поколінь.  

У  багатьох  своїх  своїх  творах  педагог  доводив,  що  розвиток 

особистості дитини багато в чому залежить від культури батька й матері, що 

людські стосунки і суспільне оточення пізнаються здебільшого на прикладі 

батьків.  



Василь  Олександрович  не  вірив  у  рятівну  силу  покарань,  виступав 

проти,  як  він  говорив,  «педагогічного  екстремізму»,  був  переконаний,  

що виховання можна організувати так, щоб потреби в покаранні взагалі не 

було.  

Це  дійсно  можливо,  якщо  між  вихователем  і  вихованцями  

встановлюється духовна єдність.  

«Батьківська педагогіка» складається із семи бесід, що забезпечують 

правильне виховання дитини:   

1) «До батьківства та материнства потрібно готувати з колиски»;  

2) «Про громадську та моральну відповідальність батьків»;   

3) «Бачення власного морального образу»;  

4) «Що возвеличує вас в очах ваших дітей»;  

5) «Бережіть в душі дитини віру в високе, ідеальне, непохитне»;  

6) «Бережіть людську любов»;  

7) «Моральні цінності сім’ї‖.  

Якщо у вас немає дитини – ви просто людина. А якщо у вас є дитина – 

ви  три,  чотири,  тисячу  разів  людина,  цю  думку  В.О.  Сухомлинський 

намагається  червоною  ниткою  провести  через  усю  виховну  роботу  з 

батьками. Даючи життя новій людині, ви ніби вписуєте своє ім’я в літопис 

свого народу.  

Дві важливі соціально-педагогічні проблеми – оптимізація стосунків 

особистості і соціуму та соціалізація в сім’ї – не тільки тісно пов’язані між 

собою, а лише їх поєднання забезпечує успіх сімейного виховання: «Нерідко 

ми буваємо свідками парадоксального, на перший погляд, факту: в хорошій 

трудовій сім’ї, де батьки душі не чають у дітях, віддають їм усі сили свого 

серця,  діти  іноді  виростають  байдужими,  безсердечними.  Але  ніякого 

парадоксу  тут  немає:  так  буває  тому,  що  дитина  знає  лише  радощі 

споживання». Добиватися того, щоб батьки оволоділи мудрістю батьківської 

і материнської любові – в цьому є одне з найважливіших завдань навчально-

виховного процесу.  

Учити дитину бачити і відчувати людей  – це одна з найскладніших 

речей  у  важкій  справі  виховання  людини.  Батьківська  любов  повинна  

бути такою,  щоб  у  дитини  пробуджувалась  чуйність  серця  до  

навколишнього світу,  до  всього,  що  створює  людина,  що  служить  

людині,  і,  звичайно, насамперед до самої людини.  

Одна  з  найважливіших  практичних  порад  В.О.  Сухомлинського 

батькам  –  це  прагнення  досягнути  гармонії  розумового  і  морального 

виховання  молодого  покоління:  «Разом  з  школою,  шановні  батьки, 

добивайтесь  того,  щоб  у  освіченості,  культурі  діти  ваші  вбачали  

моральну гідність,  а  неуцтво  щоб  осуджалось    як  приниження  честі  й  

гідності людської…»  

В.О. Сухомлинський завжди підкреслював, що у педагогіки не може 

бути двох рівнів – наукового і популярного, в ній все повинно бути науково і 

все популярно, тому що це – наука для мільйонів. 


