
БАТЬКІВСЬКИЙ АВТОРИТЕТ 

Виховання у сім'ї ґрунтується передусім на авторитеті 
батьків, оскільки для дитини перших років життя зміст їх 
авторитету, за словами А. Макаренка, полягає в тому, що він 
не вимагає ніяких доказів, приймається нею як безсумнівна 
гідність старшого, як його сила і цінність. 

Авторитет (лат. autoritas — влада) – це відмінні 
особливості окремої особи, групи чи організації, завдяки яким 
вони заслуговують на довіру і можуть завдяки цьому 
здійснювати вплив на погляди і поведінку інших людей в 
будь-якій галузі життя. Переваги авторитетних для дитини 
батьків ґрунтуються на їхніх знаннях, уміннях, досвіді, 
зрілості, а не на зверхності або поблажливості. Справжній 
батьківський авторитет виростає на любові до дітей. Будучи 
оточеною цією любов'ю, дитина відчуває довіру, повагу 
авторитетного дорослого, потребу в спілкуванні з ним; живе з 
упевненістю, що він завжди за необхідності опікатиме і 
захищатиме її. Батьківська любов супроводжує людину все 
життя, вона є джерелом і гарантом її емоційної рівноваги і 
духовного здоров'я. 

Авторитет, у тому числі й батьківський, формується й існує 
для дитини поза її суб'єктивною волею. Він є незалежною від 
інтелектуальних процесів, часто неусвідомленою оцінкою 
своїх батьків. Психологічний механізм цієї оцінки є дуже 
складним, підвладним багатьом чинникам. Спрощено його 
можна уявити як процес усвідомлення дитиною значущості 
батьків у її житті, їхньої високої людської, іноді ділової 
репутації, життєвої надійності, доброти, готовності завжди й у 
всьому бути поруч. Щоб не думали і не стверджували на цю 
тему батьки, про їх авторитетність в очах дитини можна 
судити на підставі її ставлення до батьківських слів, 
поведінки, вчинків. Справжнього авторитету неможливо 
підмінити нічим, хоч нерідко педагогічне неграмотні, 
морально нерозвинені, байдужі до своїх дітей батьки 



нав'язують форми взаємодії, які свідчать про імітацію, підміну 
авторитету. 

А.С. Макаренко приділяв значну увагу місцю і ролі 
батьківського авторитету в сімейному вихованні дітей. Адже 
діти ще не мають достатнього соціального досвіду, 
відбувається активний процес його успадкування. 

Батьки, які по-справжньому люблять дітей, усвідомлюють 
свою місію, намагаються здобути визнання в очах дитини 
своєю мудрістю, людськими чеснотами, зацікавленим, добрим, 
обґрунтовано вимогливим ставленням до неї, до себе, інших 
людей. Важливо, щоб дитина, спостерігаючи за своїми 
батьками, сама високо оцінила їх, виявила прагнення бути 
подібною на них. 

 


