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У статті на основі ретроспективного аналізу педагогічної спадщини видатного класика 
вітчизняної педагогіки КД. Ушинського розкривається необхідність і важливість використання 
християнських цінностей в духовно-моральному становленні особистості. Подано унікальні 
твори духовно-морального змісту з книги “Дитячий світ і хрестоматія”, які варто використовувати
у виховній роботі з дітьми.
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Сучасна педагогіка виросла виключно на християнському грунті, і для нас нехристиянська 
педагогіка є річ немислима - безголовий виродок і діяльність без мети...

К. Д. Ушинський

Однією з характерних ознак сучасного суспільства є відродження духовності й повернення до 
істинних виховних ідеалів - християнських цінностей - духовної святині української нації. 
Християнські цінності витримали випробування часом й безсумнівно мають посісти гідне місце в
системі національної освіти і виховання. Необхідність і потреба плекати особистість з ранніх 
років на християнських засадах обгрунтовані у спадщині видатних зарубіжних та вітчизняних 
класиків педагогіки різних епох. Зокрема видатний вітчизняний педагог К. Д. Ушинський 
християнські засади вважав головним джерелом духовно-морального виховання дітей і молоді. 
Він виділив два основних чинники, що впливають на характер виховної системи - релігію та 
народність, зауваживши: ”Є лише один ідеал досконалості., це ідеал, представлений нам 
християнством. .І вихованню залишається лише, перш за все і в основу всього, вкорінити вічні 
істини християнства. Воно дає життя і вказує найвищу мету будь-якому вихованню, воно ж і 
повинно служити для виховання. джерелом світла й істини. Це незгасимий світоч, що йде вічно, 
як вогняний стовп в пустелі, попереду людини й народів; за ним повинен прямувати розвиток 
народності й істинне виховання, що йде разом з народністю”[5, 163-164]. Саме християнство, за 
переконанням педагога, вказує нам найвищий ідеал досконалості - Христа. Цей ідеал необхідно 
вкорінювати з дитинства [5]. Заслуга християнства подягає в тому, що воно “корінним чином 
змінює природу людини і ставлення людини до людини.”[3, 425].

Через всю спадщину К. Ушинського червоною ниткою проходить думка про те, що національне 
виховання може бути тільки релігійним. “Однією з складових народності. виховання повинна 
бути стародавня православна релігія з її всесвітньо-історичним значенням, релігія, яка 



перетворилася в плоть і кров народу”[3, 55]. І справа народного виховання повинна бути освячена
Церквою[3].

Основною метою духовно-морального виховання видатний педагог вважав виховання людини в 
дитині, адже її душа від природи є моральною, гуманною. Тому “.вплив моральний становить 
собою головне завдання виховання, набагато важливіше, ніж розвиток розуму взагалі, наповнення
голови знаннями й роз’яснення кожному його особистих інтересів” [3, 31]. Моральне ж в

К. Ушинського невіддільне від релігійного. Отож про роль “релігійного елемента” в освіті він 
недвозначно писав: “Якщо ми не ставимо релігію осердям гуманної освіти, то лише тому, що вона
повинна очолювати її, і тому, що взагалі не прилічуємо релігійного виховання до наук. Наука 
вивчає тільки осяжне розумом, релігія спрямовує дух людини до вічного і вічно неосяжного. 
Свідома думка є фундаментом науки, вроджена кожній людині віра - основа релігії”[3, 432]. 
Таким чином релігійний елемент одухотворює й гуманізує освіту.

Однак застосування елементів релігійності в освіті не повинно залежати від політичних та 
релігійних партій. Педагоги не повинні вносити свої політичні чи релігійні переконання в стіни 
закладів, де виховується майбутнє нації. “Тут вже починає стверджуватися те переконання, що 
якими б не були політичні та сектантські вірування людини як громадянина свого часу і члена 
своєї партії, але він не вносить їх у свою школу, впливаючи насильницьки на незрілий дитячий 
розум; що одні вічні істини природи, розуму, історії та християнства, що стоїть вище всяких сект, 
мають право ввійти в народну школу і зробитися основою людського розвитку в дітях...”[3, 133].

У своїй педагогічній діяльності та літературних творах К. Ушинський втілив той принцип, на 
якому повинно базуватися народне виховання - поєднання християнства з народністю. 
Розкриваючи особливості навколишнього світу на сторінках своїх книг, педагог пояснює життєве 
призначення кожної живої істоти, в тому числі й найдосконалішої - людини. Людина, маючи 
розум та, на відміну від тварини, даровану Богом безсмертну душу, може усвідомлювати своє 
призначення на землі, мати поняття про Бога, прагнути наблизитися до нього, стати кращою. 
Вона має вільну волю і знаючи моральний закон, даний Богом, може обирати між добром і злом. 
У книзі “Дитячий світ” устами батька, зверненими до сина, автор констатує: “Ти правий; тепер ти 
розумієш, чому Бог дав людині волю і, давши їй закон, дав їй можливість виконувати чи не 
виконувати його. Закони природні, за якими здійснюються всі природні явища, не можуть не 
виконуватися; закон же моральний, який даний людині Богом, виконується людиною вільно, з 
любові до Бога і ближнього і з розуміння премудрості Божих законів. Ось чому Господь 
обдарував улюблене своє створіння, людину, розумом і волею”[4, 416].

Морально-духовне вдосконалення особистості К. Ушинський не мислив без праці: “Праця є така 
вільна й узгоджена з християнською мораллю діяльність людини, на яку вона наважується через 
безумовну необхідність її для досягнення тієї чи іншої істинно людської мети в житті”[3, 11]. 
Праця має приносити задоволення, бути вільною, бо без справжньої вільної праці життя людини 
“втрачає всю свою ціну і всю свою гідність”[3, 12]. Праця обов’язково повинна мати “внутрішню 
духовну животворну силу”[3, 11], бо якщо вона не служить духовному вдосконаленню, а націлена
лише на матеріальне благополуччя, то призводить до деградації особистості. До речі, насолода 
сімейним щастям також неможлива без “діяльної, серйозної праці” [3, 16]. Саме праця, 
вдосконалюючи людину, здатна повернути їй щастя, втрачене за гріх.



Відштовхуючись від закону вільної праці як задуму Творця, К. Ушинський вимагав, щоб освіта 
молоді задовольняла не лише потреби промисловості, не була спрямована виключно на 
досягнення матеріального благополуччя, а забезпечувала відкриття людині призначення її 
земного життя, задовольняла потреби її безсмертного духу, включала в процес світового 
духовного розвитку людства. “Ось чому. нарівні з турботами. добувати оксамит, найтонші сукна і 
золоті серпанки, повинні йти турботи про розумовий і моральний розвиток народу, про його 
християнську освіту, інакше всі ці серпанки і оксамити не збільшать маси щастя, а навпаки, 
зменшать його”[5, 20].

Педагогічна спадщина К. Ушинського безсумнівно переконує у тому, що не можна відділити 
народ від його історичного коріння: «Для багатьох наша народна релігія, як необхідний елемент 
виховання, здається вимогою зайвою й сором’язливою. Тим паче, .не лише будь-який вихователь.,
а навіть кожен, хто не хоче показати, що він не любить і не поважає свій народ, повинен, якщо не 
з любов’ю, то з найглибшою повагою доторкатися до тих його переконань, з якими нерозривно 
зрослося все те, що є у ньому найкращим» [3, 55].

К. Д. Ушинський залишив нам невмирущу літературну спадщину - цінний засіб виховання. Його 
унікальні художні твори, вміщені у книзі «Дитячий світ і хрестоматія», мають духовно-моральний
зміст і наскрізь пройняті ідеєю християнства. Ці твори незаслужено забуті педагогами і батьками, 
але їх обов’язково варто використовувати у виховній роботі з дітьми, оскільки своєю глибиною 
вони розкривають справжні ідеали. Ось деякі з них (переклад з російської автора статті):

Багатство

Один небагатий молодий чоловік зустрівся зі своїм колишнім учителем й гірко жалівся йому на 
свої невдачі у житті. Він був колись найкращим учнем у школі, і ті, які навчалися набагато гірше 
за нього, користувалися тепер багатством і популярністю, у той час, як він у всьому потерпав від 
збитків. «Невже ти насправді такий бідний, як говориш? - сказав йому вчитель. - Ти, здається, 
користуєшся дуже хорошим здоров’ям, і ця рука, - продовжував учитель, взявши за праву руку 
свого колишнього учня, - сильна і здатна до роботи. Дозволив би ти відрізати її за тисячу рублів?»
- «Боже збав, ні за десять тисяч», - відповідав молодий чоловік. «А за скільки ж віддав би ти свої 
зіркі очі, які так ясно бачать Божий світ, твій гострий слух і твої молоді ноги? Я думаю, ти не 
проміняв би їх за ціле царство?» - «Звичайно ні», - відповідав юнак. «Як же ти нарікаєш на свою 
бідність, володіючи таким багатством?».

Двоє подорожніх

Двоє подорожніх йшли разом і зупинилися ночувати в одному готелі. Вночі їх розбудив крик, й 
вони довідалися, що у селі пожежа. Один з подорожніх поспішно став одягатися, щоб іти на 
допомогу; інший утримував його, говорячи: «Йдемо нашою дорогою, тут і без нас людей 
достатньо. Яке нам діло до чужих!» Але товариш не послухав його і поспішив до палаючого 
будинку. Перед будинком, який вже увесь був охоплений полум’ям, стояла жінка і в розпачі 
кричала: «Діти мої, діти мої!» Почувши ці крики, чужеземець в ту ж хвилину кинувся у вогонь, 
незважаючи на несамовите полум’я і падаючі балки. «Він загинув, мабуть загинув!» - кричали 
люди, але через хвилину подорожній, з обгорілим волоссям і палаючим одягом, вийшов з вогню, а
в руках у нього було двоє дітей, яких він передав ридаючій матері. Нещасна жінка спочатку 



обняла своїх дітей, ніби ще не вірячи, що вони повернені їй, а потім кинулася в ноги чужеземця. 
Саме в цю хвилину повалився згорівший будинок.

- Хто наказав тобі кинутися на таку безумну справу? - спитав чужеземця його товариш.

- Володар вогню! - відповідав мужній чоловік. - Він же й Володар будинку, Батько дітей і 
Спаситель! Він промовив у моєму серці: «Йди!», а я лише виконав Його волю.

Дідусь і онучок

Жив-був на світі старенький дідусь. Очі його помутніли від старості, коліна трусилися, й чув він, 
бідолаха, погано. Коли він сидів за столом, то ледве міг тримати в руках ложку, проносив її повз 
рота й проливав суп на скатертину. Його син і невістка дивилися на нього з відразою і, нарешті, 
помістили його в кутку за піччю, куди приносили йому мізерну їжу у старій глиняній мисці.

У дідуся часто наверталися сльози на очі, і він сумно поглядав у ту сторону, де був накритий стіл. 
Одного разу миска, яку слабко тримали його руки, впала й розбилася вщент. Молода невістка 
вибухнула доріканнями нещасному старому. Він не посмів відповісти і лише, здихнувши, поник 
головою. Йому купили дерев’яну миску, з якої він з того часу і їв постійно.

За кілька днів поспіль його син і невістка побачили, що дитя їхнє, якому було чотири роки, сидячи
на землі, складає дощечки. «Що ти робиш?» - спитав його батько.

Коробочку, - відповів він, - щоб годувати з неї татуся з мамусею, коли вони стануть старими.

Чоловік і жінка мовчки переглянулися, потім заплакали і з того часу стали знову садити дідуся за 
свій стіл й ніколи більше не поводилися з ним грубо.

Розкаяння

Батько своїми руками посадив цілий ряд плодових дерев кращих порід. Він дуже зрадів, коли 
через три чи чотири роки з’явилися на них перші плоди, хоча, звичайно, на молодих деревах цих 
плодів було небагато. Але батьку дуже хотілося скуштувати, які вони будуть на смак.

Плоди ще не визріли, коли в сад забрався син сусіда - хлопчик бешкетливий і злий. Він 
підговорив сина господаря, який був молодший за нього, і вони удвох так завзято попоралися біля
маленьких дерев, що на них залишилося одне листя. Прийшов господар саду і, поглянувши на 
опустілі дерева, дуже засмутився. «Безсоромні діти, - сказав він, - ви лишили мене задоволення, 
якого я так довго чекав!» Ці слова, сказані без гніву, але з гіркотою, глибоко запали в серце сина 
господаря. Він побіг до свого злого сусіда й сказав йому:

- Ах, якби ти знав, як засмутився батько, коли побачив, що ми наробили! Тепер у мене не буде ні 
хвилини спокою. Батько не буде любити мене більше, як раніше, але, напевне, покарає 
презирством, якого я заслужив.

- Дурний ти, брате, як я подивлюсь! - відповідав йому син сусіда. - Чому ж узнає твій батько, хто 
це зробив? Ти тільки дивися сам не проговорись.

Але коли Володя (так звали сина господаря) повернувся додому й побачив, що батько зустрічає 
його як завжди по-дружньому, то в серці йому щось закололо, і він відчув, що сам не може 
підбігти до батька з колишньою радістю.



«Як же мені, - подумав він, - дивитися весело на того, кого я так засмутив. О. ні! Я не можу як 
раніше веселитись. Щось давить мені серце».

Через деякий час батько пішов з дітьми в сад і дав кожному з них по кілька прекрасних плодів, у 
тому числі й Володі. Діти весело стрибали і їли, але Володя закрив обличчя руками й гірко 
заплакав.

Виховання

Син бачив, як батько посадив у своєму саду дику лісову яблуньку. «Навіщо ти це робиш? - спитав 
він батька. - От вже такому негідному дереву я би не дав місця в саду».

- А звідки ти знаєш, що це дерево нікуди не годиться? - спитав батько.

- Це видно з першого погляду, - відповідав хлопчик.

- Так, воно, звичайно, мале й незавидне, але у ньому захована велика сила, і з часом воно може 
вирости й приносити плоди.

Через деякий час хлопчик знову побачив, що його батько турботливо порядкує біля нової 
яблуньки: ставить пакольці, прив’язує до них одні гілки, а інші зрізає.

- Чому ти не даєш деревцю рости вільно? - спитав хлопчик.

- Тому, щоб вітер його не зламав і щоб воно могло рости прямо та стрімко.

Потім батько скопав землю біля коріння й оточив деревце пакольцями, щоб

скотина не могла його зламати.

- Поглянь-но, - сказав він сину, - як я люблю це молоде деревце, а люблю я його за ту життєву 
силу, яка у ньому прихована, і нею я, хлопчику, й опікуюся.

Наступної весни батько прийшов до деревця з пагоном, зрізаним з іншої, хорошої яблуні, і з 
ножем в руках: він одночасно зрізав всю верхівку молодого деревця.

- Що ти робиш, - закричав хлопчик спереляку, - тепер вся твоя праця пропала марно.

Але батько посміхнувся, розщепив трохи стовбур деревця і, всадивши у нього принесений пагін, 
заклеїв розріз замазкою й ретельно обв’язав ганчіркою.

- От бачиш, - сказав він сину, коли роботу було закінчено, - якби дерево залишилося в лісі, воно 
було б і криве, й сучкувате і приносило б з часом таку кислицю, яку їсти було би неможливо. Але 
я потурбувався, щоб воно росло прямо, а тепер, з настанням весни, дав прихованим у ньому 
силам новий, кращий напрямок, прищепивши до нього гілочку з хорошого дерева, плоди якого 
вже відомі.

Незабаром молоде деревце виросло, пустило нове гілля та покрилось бруньками й квітами, а 
восени віти його гнулися під вагою велики рум’яних яблук.

- Ну, що скажеш тепер? - спитав батько сина.

- Ах, - відповідав той, - яке це прекрасне, благородне дерево, праця твоя не пропала даремно.

- Дай Бог, - продовжував батько, - щоб ти так же віддячив мене за турботу про твоє виховання.



Круммахер

Переправа через річку

Молодий чоловік, який ніколи ще не їздив по воді, підійшов до берега широкої й швидкої річки і 
попросив човняра, щоб той переправив його на протилежну сторону. Село, куди потрібно було 
прибути юнаку, лежало на іншій стороні, саме навпроти того місця, де він стояв, однак 
перевізник, замість того, щоб їхати, куди хотів молодий чоловік, став підніматися вгору по річці і 
давно вже минув село. «Куди ж ти їдеш, приятелю?» - спитав його юнак. «Прямо туди, куди 
потрібно», - відповідав перевізник. «Якщо це називається прямо, - сказав юнак, - то я вже і не 
знаю, що означає криво. Якщо ми будемо всі так їхати, то пристанемо кроків за п’ятсот від села». 
- «Так, мій добрий барин, якби ми всі так їхали, - заперечив перевізник, - але коли ми виїдемо 
насередину річки, то сильна течія знесе нас далеко вниз. Мій покійний батько, дай Бог йому 
Царство Небесне, говорив часто: «Хороший перевізник, котрий хоче переїхати прямо через річку, 
так само, як і хороший християнин, повинні поставити собі мету повище: одного знесе вниз течія 
води, а другого - течія життя». І дійсно, під’їжджаючи до іншого берега, перевізник повинен був 
використати всі свої сили, щоб не пристати нижче села. Виходячи з човна, молодий чоловік 
заплатив перевізнику подвійну плату. «Ось тобі, - сказав він, - за перевіз і за добру пораду».

Корона старості

На розумній і поважній голові сиве волосся становить собою прекрасну корону. Троє глибоких, 
сивих старців зібралися якось разом і розказували своїм дітям, чому Бог довів їх до таких літ. 
Один з них, священик і вчитель, сказав: «Я ніколи не обтяжувався своєю посадою і коли 
благословляв, то благословляв від усієї душі; ось чому я дожив до такої старості». Другий, 
купець, сказав: «Я ніколи не збагачувався за рахунок мого ближнього, і нічиє прокляття не 
турбувало мого сну, я охоче допомагав бідним, і ось чому Господь подарував мені таку старість». 
Третій, суддя, сказав: «Я ніколи не брав хабарів і завжди намагався взнати правду, як би мені не 
було тяжко, ось чому благословив мене Господь глибокою старістю».

Тоді підійшли до старих їх діти і внуки й увінчали їхнє сиве волосся квітами. Батьки 
благословляли своїх нащадків і сказали: «Нехай ваша старість буде подібною до нашої юності! 
Нехай ваші діти й онуки будуть і для вас квітучи рожевим вінком на сивому волоссі».

Старість - прекрасний вінець життя, але цього вінця досягає лише той, ким управляють все життя 
помірність, справедливість і мудрість.

Круммахер

Ці твори, незважаючи на певну складність змісту, можна використовувати з виховною метою вже 
у старшому дошкільному віці, адже вони розкривають дитячі серця і “наставляють на добру 
путь”, коли посіяне духовне зерно у більш старшому віці дасть багатий урожай. Сприяють ці 
твори також і вихованню дорослих, націлюючи їх на самовдосконалення, досягнення духовних 
висот.

Головні ідеї класика педагогічної думки надихають на пошук нових шляхів розбудови системи 
національної освіти. Наш сучасник Ш. О. Амонашвілі, глибоко шануючи спадщину К. Д. 
Ушинського, закликає: «Доки будемо лякатися Бога в освіті?»[1, 41]. Він констатує, що сучасна 
освіта «вражена безбожжям», від якого вона бідніє, сиротіє, знецінюється, перетворюється в 



товар. Усі негаразди в освіті й суспільстві - від безбожжя [1, 42-43]. «Наука без духовно-
моральних основ стає небезпечною» [1, 55]. Вчений закликає повернути в навчально-виховний 
процес унікальні ідеї видатного педагога-класика, які наповнять його новим змістом, «насиченим 
елементом духовності й обрамленим в оправу моральності» [1, 56], що несе нащадкам торжество 
Світла й Істини. Адже лише на високих ідеалах і вічних, священних цінностях можна сформувати
цілісну особистість [2].
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В статье на основе ретроспективного анализа педагогического наследия известного классика 
отечественной редагогики К. Д. Ушинского раскрывается важность и необходимость 
использования христианских ценностей в духовнонравственном становлении личности. 
Представлены уникальные произведения духовно-нравственного содержания, которые следует 
использовать в воспитательной работе с детьми.

Ключевые слова: христианство, христианские ценности, духовно-нравственное воспитание, 
духовное становление личности, христианская мораль.

In article on the basis of the retrospective analysis of a pedagogical heritage known the classics of 
domestic pedagogics of K. D. Ushinskogo is opened importance and necessity of use of christian values 
for spiritual - moral becoming the person. Unique products of the spiritual - moral maintenance which 
should be used in educational work with children are submitted.

Key words: christianity, christian values, spiritual - moral education, spiritual becoming of the person, 
christian morals.
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