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Анотація: У статті обґрунтовано доцільність формування  материнського виховання в 

родині. Приділено увагу основам становлення та змісту родинного виховання. 

Виокремлено документальну базу для формування родинного виховання на сучасному 

етапі. Особлива увага звернена на материнське виховання в українській родині, що 

спирається на основи народного виховання. 
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Annotation: The article proves that motherhood up-bringing is  vital in the family. Great 

attention is paid to the basics and content of family up-bringing. The author defines the 

documentary base for forming of  family up-bringing at the present stage. The author  pays 

special attention to motherhood up-bringing in Ukrainian families that is based on the principles 

of folk up-bringing. 
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Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних положень материнського 

виховання в зарубіжній та вітчизняній педагогіці. 

Актуальність дослідження:  предметом аналізу є материнське виховання 

маленької дитини та педагогічної умови здійснення виховного процесу. Зосереджена 

увага на висвітленні тих поглядів на материнське виховання, що відрізнялися серед 

усталених, а також тих, що сприяли правильному й корисному вихованню маленької 

дитини. 
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Особлива увага звертається на  попереднє навчання майбутньої матері. Саме 

підготовка матері передбачає створення умов для виховної діяльності та повноцінного 

розвитку дитини раннього віку. 

Основна частина. 

Історія людства засвідчує, що в тих народів, у яких материнство вважалося справою 

виховання розумної і доброї людини, складалися добропорядні звичаї. 

Материнське виховання з найдавніших часів було зразком мистецтва спілкування 

"У багатовіковому життєвому досвіді плекання дітей у родинному колі 

викристалізувалися головні ознаки виховання як роду занять" (Голець 2014, с. 5). Саме 

завдяки материнському вихованню розвивались наука й ремесла, мистецтво, 

удосконалювалась культура, землеробство тощо. 

Історія виховання дітей у різні історичні періоди розвитку суспільства відображала 

культуру материнського виховання. Характер виховання формувався залежно від 

природних та історичних умов. 

Розглядаючи виховні процеси різних народів помічаємо велику подібність щодо 

головного обов'язку матері бути першою годувальницею і вихователькою. "Народна 

педагогіка надавала великого значення материнській любові та догляду з раннього 

дитинства, адже материнська любов виховує особливий душевний лад, урівноваженість 

дитини" (Голець 2014, с.11). Видатні педагоги висвітлювали процеси підготовки й 

навчання матері, виходячи з існуючих традицій виховання культури стосунків у сім'ї. 

Молоду жінку в сім'ї готували до родинного виховання, самовиховання теж не 

відкидалося. 

Українська обрядовість свідчить про виховання морально-етичних стосунків юнака 

й дівчини до початку подружнього життя. "В ранньому підлітковому віці проводився 

обряд ручкання, за яким дівчатка та хлопчики востаннє водили спільний танок, після чого 

їм не дозволялося до повноліття збиратися разом" (Голець 2014, с.11).  В українських 

родинах існувала своєрідна школа повчань етичного походження, які передавалися від 

покоління до покоління. Дівчинці з раннього дитинства прищеплювались такі душевні 

якості, як урівноваженість, душевність, скромність, правдивість, благочестя, 

розважливість тощо. Для прадавньої української культури характерне вшанування матері 

й дитини. Виховання дитини починалося ще до її народження. "Суворі звичаї народного 

виховання зобов'язували майбутню матір дбати про душевне здоров'я дитини, перебувати 

у спокійному стані" (Голець 2014, с.11).   Дуже важливо плекати в дитині життєрадісність 

і умиротворення. Особливо важливим є виховання у дитини паростків волелюбності. Саме 
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українські легенди, перекази, думи, балади є тим неоціненним скарбом, з якого матері 

брали приклади патріотизму, мужності, волелюбства. 

Ідеям виховання дітей в українських родинах присвятили свої праці такі вчені, як 

Федір Вовк, С. Русова, Марко Вовчок, К. Ушинський, І. Франко, К.Гуслистий, В. 

Сухомлинський, М. Стельмахович. 

Зокрема М. Стельмахович у книзі "Народне дитинознавство" наголошував на тому, 

що виховання дитини в Україні починалося ще до її народження на світ. Мати повинна 

була дбати про душевний стан дитини, сама бути спокійною, радісною, у доброму настрої, 

бо це все передається дитині, адже дитина навіки "пов'язана пуповиною" з матір'ю, – так 

говорить народна мудрість. Жінка-мати оберігалася особливо під час пологів. 

Приміщення, де народжувала жінка мало бути недоступним для всіх, окрім повитухи й 

чоловіка. Баба-повитуха виконувала традиційний обряд "Щоб у породілі ще 

народжувалися діти, пуповину перев'язували лляним чи конопляним "повісом", знятим з 

веретена. Відтинали пуповину не зразу, а після того як повитуха прочитає молитву за 

здоров'я дитини. Вона відтинала пуповину на відстані трьох пальців у дівчаток і на 

відстані п'яді руки хлопчикам від живота до вузла, щоб не було грижі", після чого 

закопували її біля хати в саду" (Голець 2014, с.19).   

Вже ведична література містила повчання про глибоке шанування матері та її 

духовне призначення. Заглиблюючись у давні часи треба відмітити, що з давніх-давен 

батьків хвилювала підготовка юнака й дівчини до високої духовної діяльності, до першого 

почуття кохання. 

У міфології Давньої Греції уславлено красу материнства. У стародавніх Афінах 

виховання дітей у сім'ї залежало від культури жінки. "Релігійно-моральні засади 

виховання матері передавалися у спадок дитині, розвивали витончений смак, 

волелюбність,  правдолюбство і скромність. Малюкові від народження різними 

виховними засобами, поєднуючи гімнастичні вправи та музоугодні заняття, 

прищеплювали чуття краси" (Голець 2014, с.11).   

Треба відзначити ряд філософів, вчених, які ще в давні часи особливого значення 

надавали вихованню дітей: Платон, Демокрит, Ксенофонт, Сократ, Аристотель,  Цицерон, 

Квінтіліан. "Філософсько-педагогічній думці в давні часи належить заслуга виокремлення 

засобів виховання та прищеплення поваги до традицій народу: ролі прекрасного у 

підготовці матері. За поглядами мислителів античних часів виховання дітей з раннього 

віку до семи років має відбуватися в родинному колі, що сприятиме розвиткові здібностей 

та розкриттю природних нахилів до праці" (Голець 2014, с. 28).   У середні віки педагогічна 
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думка розвивається на засадах античної філософії та християнського віровчення. За Іоанн 

Златоуст, святий отець у книзі "У роки про виховання дітей" зауважує про те, що 

виховання доброчинності у дітей починається із сім'ї. "У сім'ї ми повинні жити із 

благоговінням та чистотою. Батькам варто пам'ятати, що діти беруть від них вдачу, 

наслідують їхню поведінку, тому поведінка в сім'ї є підґрунтям моральності дітей" (Голець 

2014, с.31).  

Джерелом моральних настанов та виховання глибокої шани до святості 

материнства є українські пам'ятки агіографічної літератури XI-XIII ст. "Києво-Печерський 

патерик "Руська правда", "Правда Ярославичів", "Повчання своїм дітям" Володимира 

Мономаха, "Житіє Євдокії Полоцької", "Повчання дітям" ченця Ксенофонта, часописи, 

листи. Це зразки високої духовної культури, опису народних традицій виховання дітей у 

сім'ях, ставлення батьків до дітей, вшанування материнства й дитинства. 

Із піднесенням і глибоким розумінням краси материнства започатковано у творах, 

наукових трактатах доби Відродження. З'явилися праці французьких англійських, 

італійських, німецьких гуманістів, а саме: М. Монтеня, Е. Роттердамського, Е. Пікколіні, 

М. Веджіо та ін., в яких розглядаються проблеми виховання дитини, значення виховання 

з раннього віку, материнське виховання зокрема. 

Українське відродження припадає на середину XVI – початок XVIII ст., коли 

почала відновлюватись українська культура після монголо-татарського спустошення. У 

цей час "Зберігаючи традиції вшанування материнства та виховання малих у родинному 

колі, українська педагогічна думка зазнає великого впливу виховних ідей мислителів 

західноєвропейського Відродження" (Голець 2014, с.38).   

Упродовж XVII-XIX століття педагогіка виокремлюється в самостійну науку. Із 

розвитком промисловості постає питання про суспільне виховання дітей, чиїх матерів 

залучено до виробничої діяльності. Виховання малюків стає суспільною функцією. 

Проблеми виховання, освіти посідають значне місце у творах Я. А. Коменського, Дж. 

Локка, Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, Г.Сковороди, К. Ушинського та ін. 

Урівнення жінок і чоловіків у правах, унаслідок проголошення рівноправності 

чоловіків і жінок, призвело до радикальних реформ жіночої освіти та спеціальної освіти 

для жінок. В Україні у ХІХ столітті теж відбулася реформа середньої і вищої освіти. Про 

це писали М. Грушевський, Ф. Вовк, І. Огієнко, І. Франко. "Високоосвічену жінку-матір 

вони розглядали як суб'єкт історичної творчості" (Голець 2014, с.41).  
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У 1867 році Швейцарія першою відкрила двері університету (Цюріху) для жінок. 

Це сталося в Англії, Німеччині, США. У США у вищих школах вже у той час юнаки і 

дівчата навчалися разом. 

"На початку ХІХ століття в Україні було відкрито навчальні заклади для дівчат 

вищого суспільного стану (закритого типу), що давали освіту, естетичне виховання"   

(Голець 2014, с.41).  У 1812 році у Харкові було засновано інститут шляхетних дівчат. 

Фундатором його був письменник і громадський діяч Г.Ф. Квітка-Основ'яненко. Подібні 

інститути відкрились у Полтаві (1817), Одесі (1828), Керчі (1835), Києві (1838). 

Великий вплив на освіту жінок та виховання дітей у сім'ї мала творчість 

українського філософа Г.С. Сковороди. Він одним із перших висунув ідею "виховання 

серця" дитини змалку. Він у своїх творах розглядав питання природних нахилів дитини, 

зауважував, що виявлення їх у ранньому віці є доречним, необхідним. "Педагогічна 

концепція виховання дитини Г. Сковороди містить ідеї "філософії серця", "сродної праці" 

пізнай себе [4, с. 42]. Вчений великого значення надавав розвитку природних обдарувань 

дитини, бо в них невичерпний скарб мислення. Найбільшим благом вважав виховання в 

людині чистої совісті, сердечності, веселості, бо це є душевний мир людини. 

Великого значення материнському вихованню надавав чеський педагог Ян Амос 

Коменський. Він відстоював думку про освіту загального рівня для дітей усіх суспільних 

станів. У 1633 році видатний педагог пише працю "Материнська школа". Школу він 

розглядав як перший ступінь освіти й виховання в системі чотириступеневого устрою 

шкіл. 

Особливу увагу надавав вчений душевному стану майбутній матері. Він вважав, що 

смуток, гнів, роздратування матері можуть погано впливати в подальшому житті дитини 

на її душевний стан. Дитина може народитися слабкою, неспокійною, боязкою. Мати 

повинна дбати не лише про тіло і здоров'я дитини, а й про її душевний стан, моральні 

якості з раннього дитинства. Все це, на думку вченого, можна досягти власним прикладом. 

Це стосується повсякденного життя дитини уже з першого року життя (гра, прийняття їжі, 

брати речі руками, сидіти, стояти, бігати тощо). Це перші життєві кроки дитини. Вона  ще 

зовсім нікого не знає, тому мама повинна навчати дитину пізнавати світ, показуючи все, 

що намагається робити дитина. У праці "Велика дидактика" Я. Коменський великого 

значення надає освіті дитини, зокрема першопочатки освіти дитині надає саме мама. Мама 

повинна навчати дитину добре володіти рідною мовою, виразно вимовляти звуки, слова. 

Пізніше навчати дитину вчити напам'ять твори усної народної творчості (пісні, вірші, 

казки тощо). 
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Особливу увагу треба надавати моральним якостям. Навчання норм моральної 

поведінки заслуговує на особливу увагу з боку матері, бо треба вчити справедливості у 

словах і вчинках, вміння розумно мовчати, коли розмовляють інші, нікого не ображати ні 

словом, ні ділом тощо. Великого значення Ян Коменський надавав також релігійному 

вихованню, бо саме з релігійного вчення людина черпає істини доброчинності й 

благочестя. 

Про усталені звичаї виховання малих дітей в Англії писав англійський філософ 

Джон Локк у своїх працях "Дослід про людський розум" (1690 р.) та "Думки про 

виховання". Він висловив думку про необхідність формувати у дітей звички, навички 

поведінки на прикладах та вправленнях. Д. Локк вважав, що дитину слід з раннього 

дитинства привчати до загартування свого тіла шляхом фізичних вправ та перебуванні на 

свіжому повітрі. Слід дотримуватись режиму дня, а саме: рано лягати спати і рано 

вставати. Їжа дитини має бути простою, до 2-3 років без м'яса тощо. Батьки повинні 

встановити свій авторитет якомога раніше, щойно дитина починає розуміти. Він вважав, 

що краще бути вимогливим до дитини змалку, коли ще немає спротиву у дитини. 

Особливо важливим є власний приклад. Бажано вчасно викорінювати хибні нахили. Якщо 

виховання розпочато вчасно, то з часом дитині можна довіряти, давати певну свободу у 

вчинках (за Локком, коли в них промовляє розум, а не пристрасть). Особливо важливо, 

писав Локк, виявити, пізнати природний характер дитини, бо природжені нахили важко 

піддаються коригуванню, потрібне особливе вміння, щоб спрямувати їх на добрі цілі. 

Вчений вважав, що головним завданням морального виховання є вироблення твердої волі 

й уміння керувати собою. 

Один із засновників експериментальної педагогіки Йоганн Генріос Песталоцці 

великого значення надавав поглибленому розумовому розвитку з раннього дитинства. У 

своїй праці "Лебедина пісня" учений великого значення надає материнському вихованню. 

Істинною турботою матері повинно бути пробудження в дитини людяності. У "Книзі для 

матерів" Й. Песталоцці дає рекомендацію матерям як розвивати здібності дитини.  У праці 

розроблено метод навчання дитини, який може розвинути її інтелект. 

Німецький вчений Фрідріх Фребель відстоював думку про виховання дитини з 

раннього віку рідною матір'ю, бо вона є відповідальною перед Богом, дитиною і людством 

за свою дитину. З раннього віку у дитини треба виховувати почуття власної гідності "за 

будь-яких умов і перешкод триматися своєї позиції і зберігати рівновагу на всьому 

життєвому шляху"  (Голець 2014, с.59). Ф. Фребель стверджував, що початковий ступінь 

самосвідомості – перші дні життя дитини. Великого значення учений надавав слову. У 
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праці "Виховання людини він зауважив, що матері повинні завжди пов'язувати усі дії, 

вчинки дитини зі словом. 

Костянтин Дмитрович Ушинський високо цінував здібності матері, вважав її 

посередником між мистецтвом, наукою і поезією та звичаями і характером народу – з 

другого. Завдяки матері існує сімейне виховання. Засновник педагогіки і народної школи 

відстоював думку, що жінка повинна досягти високого рівня освіченості й потім 

самотужки здійснювати початкове навчання дитини в сім'ї. З цією метою він написав і 

видав свої праці "Дитячий світ" (1861), "Рідне слово" (1864), "Методичні посібники та 

матеріали до рідного слова". Діти, вважав педагог, повинні виховуватись і навчатись в 

умовах сім'ї, а мати повинна отримувати насолоду від виховання та навчання власної 

дитини, бо це закладено у жінки-матері природно. Важливим для дитини є прагнення до 

свободи, бо вона, свобода, на думку К. Ушинського є основою людської гідності. 

Треба відмітити, що розвитку жіночої освіти в Україні у ХІХ столітті великої уваги 

приділяли Х. Алчевська, Н. Кобринська, О. Кобилянська, К.Ушинському, Лесі Українці 

та іншим. Христина Алчевська великої уваги надавала проблемам навчання, а особливо 

освіті жінок Слобожанщини. 

Найактивніша громадська діячка на Західній Україні Наталя Кобринська є автором 

відомих альманахів "Наша доля" і "Перший вінок", у яких відстоювала думку освіти 

жінок. Проблеми жіночої освіти, підготовки матері до виховання та навчання дитини 

раннього віку досліджувала Леся Українка. "У праці "Нові перспективи і старі тіні ("Нова 

жінка" західно-європейської белетристики)" вона аналізувала долі жінок Англії, Норвегії, 

Німеччини, Франції з психологічного погляду" (Голець 2014, с.62).   

Іван Олексійович Сікорський є автором праць "Хід розумового і морального 

розвитку", "Психологічні основи виховання", "Душа дитини" та ін. Він вважав матір 

головним будівником суспільства. Психіатр і педагог радить матері вести щоденні 

спостереження за розвитком душевного життя дитини… На підставі спостережень учений 

дійшов висновку про вроджений дар пізнання у дитини. Діти запам'ятовують, згадують 

для того, щоб самозберегтися. Це є суто психічним явищем. "Вчений розробив 

періодизацію розвитку малої дитини і виділив такі періоди: 

- новонародженості (перший тиждень життя); 

- перші три місяці після народження; 

- від четвертого до десятого місяця життя; 

- кінець першого і початок другого року життя. Учений розглянув ці періоди за 

головними ознаками психічного життя та простежив найменші відхилення від 
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нормального розвитку" (Голець 2014, с.77).  І. Сікорський вважав мовлення образним 

мисленням. Труднощі мовлення заключаються у складній психологічній роботі, яка 

прихована під звуками слів. 

У працях Великого українця Івана Франка різнобічно висвітлено проблему 

навчання молодої матері. У праці "Жінка – мати" учений ставить вимоги перед 

суспільством надавати молодим матерям практичну допомогу, яка опиратиметься на 

науку і досвід. 

Сама природа визначає особливі обов'язки жінки – бути жінкою і матір'ю, дбати 

про родину. Материнство – найвище покликання жінки. Сама природа заклала в серце 

жінки співчуття, милосердя, вміння виховувати, оточувати любов'ю і піклуванням 

ближніх. І. Франко вважав, що молодих матерів треба навчати тому, щоб вона зуміла 

виховати свою дитину здоровою тілесно й морально, щоб вона виросла щасливою 

людиною, була доброю і вміла відстояти свою гідність. "Молода жінка, яка хоче належним 

чином виховати свою дитину мусить і сама здобути певну духовну освіту, певне моральне 

підґрунтя і знання про людську природу та людське серце. Якщо жінка на виконує 

материнських обов'язків, то вона занедбає водночас фізичні й моральні основи свого 

родинного життя й позбавляє себе і свою родину світлого майбутнього" (Голець 2014, 

с.82).   

Великого значення вихованню надавала Софія Федорівна Русова. Вона звертала 

увагу на національні особливості українських дітей, відзначаючи їх надмірну чутливість 

та вразливість. Особливу увагу педагог звертала на індивідуальний підхід до дитини, бо 

кожна дитина це особливий світ із своїми переживаннями і проблемами. Вчений 

особливого значення надавала національному вихованню, "бо воно формує у людини не 

подвійну хистку моральність, а цілісність особистості" (Голець 2014, с.83).   

Італійський педагог Марія Монтессорі велику увагу приділяє розвиткові 

самостійності, яку повинна виховувати мати з раннього віку. Не треба обмежувати 

свободи волевиявлення дитини, треба враховувати її індивідуальні особливості, якості. 

Особливо необхідно з раннього віку прилучати дитину до природи, виховувати любов до 

всього живого, до всього, що нас оточує. 

Ідея самостійності і свободи дитини, на думку М. Монтессорі, є основою людської 

гідності, яка повинна стати основою людської гідності. Свободу виховання у перші роки 

життя педагог вважає найсприятливішими для розвитку дитини. Поєднання свободи і 

самостійності маленької дитини з моменту відлучення її від грудей – це той місточок, що 

поєднує дитину у майбутньому із соціумом. 



188 

 

На жаль, сьогодні у багатьох сім'ях використовують найманих нянь-доглядальниць, 

іноді без освіти, а навіть освічених, яким не болить доля чужої дитини, не цікавить її 

дитячий світ, її сприйняття, її душевні болі, переживання, – бо це заробляння грошей. 

"Розум людини, що потребує задоволення власних потреб за допомогою іншої особи, стає 

важким, неповоротним" (Огієнко 1936, с. 88). 

Український мислитель, церковний, культурний і громадський діяч Іван Іванович 

Огієнко глибоко шанував матір, дбав про освіту матері, бо вона є вихователькою у сім'ї. 

Світове визнання вченому принесла праця "Наука про рідномовні обов'язки". І. Огієнко 

радить виховувати дітей лише рідною мовою, оскільки вона найбільше збагачує 

духовними цінностями. Рідна мова, на думку вченого, найміцніше підґрунтя, на якому 

культурно й духовно зростає кожен народ. Він пише: "Кожна свідома мати мусить 

пам'ятати, що та мова, яку вона прищепить дитині з молоком своїх перс, зостанеться в неї 

на ціле життя за мову "материнську", – за наймилішу мову цілого світу" (Голець  2014, с. 

41). 

Найвизначніші праці найвидатнішого педагога сучасності Василя Олександровича 

Сухомлинського увійшли в окрему книжку "Батьківська педагогіка". Найвищим законом 

виховання, вважав науковець є відповідальність за щастя, радість і долю кожної дитини. 

З раннього віку, в пору отроцтва та юності людина повинна плекати духовні сили для 

мужньої і мудрої людської любові. Сама природа застерігає жінку від помилок, вчить бути 

обачною, обережною, вимогливою. Підготовці майбутніх батьків і матерів до родинного 

життя, до виховання дітей присвячені етичні бесіди "Сім'я, шлюб, любов, діти". Педагог 

вважав, що етичний курс навчання майбутніх матерів і батьків є одним із найважливіших 

предметів у загальноосвітній школі. Продовження себе в дітях є продовженням людського 

роду. 

З раннього дитинства треба приділяти велику увагу на мислення й думки дитини. 

"Якщо батько й мати хочуть, щоб дитина була розумною, щоб духовні скарби людства 

стали її надбанням, вони мають поставитися до створення нової людини з великою 

відповідальністю. Основа розумових здібностей формується у дитини ще в лоні матері, і 

страшним ворогом дитячого здоров'я є вживання майбутніми батьками алкогольних 

напоїв" (Голець  2014, с. 105). 

Роздуми великого педагога на цю тему є актуальними і сьогодні. Багато злочинів в 

Україні пов'язані саме із вживанням алкоголю. Сьогодні ще страшніша біда – молодь 

вживає  наркотики, як знищують як тіло, так і душу. 
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Василь Олександрович порушує також питання виховання у дітей вміння керувати 

своїми бажаннями. Саме батьки повинні формувати у дітей уміння обмежувати свої 

бажання заради батьків, родини, коханих, дітей,  керувати ними. У праці "Як виховати 

повагу до жінки – дівчини, матері" В. Сухомлинський виклав своє розуміння материнства. 

На його думку, мати – творець життя, саме вона здатна відкрити дитині красу рідної мови, 

світу, бо мати виховує серцем, почуттями. Педагог розкриває закономірності дитячого 

мислення та пізнання, що пов'язані з природою, жодна інформація не може замінити 

цього. Саме в природі закладено те, що відповідає світовідчуванню дитини. З перших 

прагнень дитини пізнати світ, великою допомогою може стати материнське виховання, 

яке сприяє утворенню своєрідної "колиски дитячої думки" (Сухомлинський 1976, с. 278). 

Василь Олександрович вважав, що жодний дошкільний заклад не може замінити дитині 

материнського виховання або виправити допущені помилки у вихованні. 

Великого значення надавав сім'ї В. Вернадський. Вчений відстоював думку про 

єдність думок, помислів та ідей у сім'ї "Робота сім'ї на користь людства можлива, коли 

особи, що створюють сім'ю не мають розбіжностей у поглядах та ідеях; у такій сім'ї 

чоловік і жінка можуть разом працювати на загальне благо, розвивати всі сили й здібності, 

які дещо відмінні для осіб різної статі" (Голець  2014, с. 107). 

Висновок. 

Розглядаючи різноманітні погляди на підготовку матері до виховання дітей в історії 

педагогічної думки можемо зробити висновок про те, що кожна система розвивається як 

універсальна як в теорії, так і на практиці. 

"Досвід виховання маленької дитини є дорогоцінною спадщиною для всіх народів, 

але кожен народ має свою особливу, національну систему, нововведення в яку слід 

проводити обережно, виходячи із громадського переконання" (Голець  2014,           с. 115). 

В основі кожної системи виховання є певна концепція, яка визначається народною 

традицією, рівнем наукових знань, світоглядом. Система підготовки матері має не лише 

загальнолюдський характер, а й суто національний. 

Виховання дитини рідною матір'ю є загальним для різних історичних епох і 

водночас своєрідним педагогічним явищем у своєму історичному розвитку. Органічний 

зв'язок виховної діяльності матері з суспільними потребами визначають вимоги до змісту 

материнського виховання. Процес підготовки матері до виховання дитини ґрунтується на 

принципах гуманізації, цілеспрямованості, поваги до особистості дитини. При цьому 

обов'язково враховуються вікові та індивідуальні особливості дитини. 
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Істотний внесок у вирішення завдання підготовки молоді до виховання дітей мають 

праці зарубіжних та вітчизняних педагогів, вчених XVIII-XIX століття та сучасних 

вітчизняних та зарубіжних педагогів, лікарів, науковців. 

 

Література 

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / Міністерство освіти і 

науки України. наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с. 

Бех І. Д. Від волі до особистості. – К.: Україна – Віта, 1995. – 202 с. 

Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К.: Укр. вид. спілка, 1997. – 447 с. 

Голець М. І. Етика матері і дитини. – К.: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2014. – 295 с. 

Діти, жінки та сім'я в Україні. Статистичний щорічник. – К.: Держкомстат України, 2010. 

– 361 с. 

Духнович О. В. Твори. – Ужгород: Карпати, 1993. – 254 с. 

Златоус  Иоанн. Уроки о  воспитании детей. – М.: Светлячок, 1992. – 15 с. 

Коменский Я. А. Материнская школа. – М.: Учпедгиз, 1947. – 104 с. 

Огієнко І. І.  Наука про рідномовні обов'язки. – Друкарня О.О. Васвиліян у Жовкві, 1936. 

– 72 с. 

Песталоцци Г. Избранные педагогические сочинения: В 2 т.: Т. 2.: Лебединая песня. – М.: 

Педагогика, 1981. – 416 с. 

 Русова С. Ф.  Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – 304 с. 

Стельмахович  М. Г.  Народне дитинознавство. – К., Знання, 1991. – 48 с. 

Сухомлинський В. О. Вибрані твори: У 5 т. – Т. 1: Моральне облагороджування почуття 

кохання і підготовка до шлюбу, батьківства, материнства. – К.: Рад. школа, 1976. – 654 

с. 

Сухомлинський В. О.  Вибрані твори: У 5 т. – Т. 2: Як виховувати повагу до жінки – 

дівчини, матері. – К.: Рад. школа, 1976. – 654 с. 

Сухомлинський В.О.  Вибрані твори: У 5 т. – Т. 2: Як готувати матір і батька до шкільно-

сімейного виховання дітей. – К., Рад. школа, 1976. – 670 с. 

 

Information about the author 

Mariia Maslovska  

Zhytomyr Ivan Franko State University 

Velyka Berdychivska Str., 40, Zhytomyr, Ukraine, 10008 

E-mail: novit.ukr@gmail.com 

  

mailto:novit.ukr@gmail.com

