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Виховання  дітей  у  сім’ї  є

першоосновою  розвитку  дитини  як

особистості.  Духовний  вплив

батьківського  дому  на  формування  її

особистості  створюється  завдяки

щирій  материнській  ласці,

небагатослівній  любові  батька,

домашньому  теплу,  піклуванню,

затишку і захисту, родинній злагоді.

В. Сухомлинський вважав, що сім’я – «джерело, водами якого живиться

повноводна  річка  нашої  держави».  Але  з  досвіду  роботи,  ми  знаємо, що не

кожна сім’я є саме таким «джерелом», не всі батьки мають певні знання про

виховання дітей.

Однією з важливих передумов виховання в

сім’ї є підвищення педагогічної культури батьків.

Піднесення  педагогічної  культури  батьків  є

самоосвіта  –  читання  психолого-педагогічної

літератури  з  проблем  виховання  дітей  у  сім’ї;

твори класиків української і  світової  літератури;

добірки матеріалів періодичної преси, де широко

представлено роль cім’ї у вихованні дітей.

Сучасний світ не справляється зі своїми дітьми, тому так зростає інтерес

батьків  до  сімейної  педагогіки  і  психології.  Одна  за  одною  з’являються

програми  практичного  навчання  батьків,  створюються  методики,  видаються

книги про виховання дітей у сім’ї.



У наш час традиційні господарські функції сім’ї відійшли на другий план,

домінуючою стала  нова функція сім’ї,  створення і  підтримка психологічного

комфорту  для  кожного  члена  сім’ї,  створення  міцних,  теплих  відносин,

заснованих на взаємній любові та відповідальності.  Особливо це важливо для

подружжя, які вирішили стати батьками. 

Вміти  любити  дитину  –  значить  багато  думати,  багато  переживати,

шукати,  відмовитися  від  звичок,  забобонів,  вчитися  бути  батьком  –  означає

вчитися  любити  і  поважати  себе.  У  виховної  діяльності,  мабуть,  не  існує

абсолютної норми, ідеалу, який можна прийняти за еталон. Природно, уникнути

помилок за довгі роки виховання неможливо. Виховання в сім’ї – це життя, у

якій  можливі  і  сумніви,  і  невдачі,  і  поразки,  які  змінюються  перемогами.

Відносини з дитиною глибоко індивідуальні і неповторні. Навіть в одній родині

батьки  виховують  дітей  по-різному  в  силу  особистих  пристрастей  чи  інших

мотивів.
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Оскільки виховання є важливою сферою діяльності старших поколінь, то

до  батьків  обставини  життя

пред’являють  досить  вагомі

соціально-психологічні  і  педагогічні

вимоги,  такі  як  почуття  високої

відповідальності  перед  людьми  за

виховання  дітей  в  ім’я  майбутнього;

фізичне  здоров’я  батьків,  що  має

забезпечити  народження  здорових  нащадків  і  створити  належні  умови  для

розвитку  та  виховання  дітей;  генетична  грамотність;  достатня  психолого-

педагогічна культура; любов до дітей; володіння справжнім авторитетом; знання



надбань народної педагогіки; створення в сім’ї умов для всебічного розвитку

особистості; здатність формувати у сім’ї культ Матері і Батька; добре розвинені

почуття  материнства.  Без  материнської  любові,  уваги,  ласки  й  опіки

неможливий нормальний розвиток дитини.


