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К.Д.УШИНСЬКИЙ ПРО ІДЕЮ НАРОДНОСТІ У ВИХОВАННІ 
 

Відродження України як суверенної держави пов’язане з вирішенням 
цілого ряду актуальних проблем, серед яких чільне місце належить 
вихованню молодого покоління. Виховання дітей та молоді неможливе без 
опертя на педагогічні ідеї видатних педагогів. Серед плеяди педагогів XIX ст. 
вирізняється Костянтин Дмитрович Ушинський. 

Костянтин Дмитрович Ушинський – видатний педагог, який зробив 
значний внесок в розвиток теорії навчання і виховання. 

Досліджували педагогічні погляди К.Д.Ушинського М.Гончаров, 
М.Константинов, Д.Лордкіпанідзе, М.Маккавейський, Є.Мединський, 
В.Острогорський, В.Струминський та ін. 

У К.Д.Ушинського принцип народності в вихованні, – зазначає 
Д.Лордкіпанідзе, – є похідним від ідеї народності, яка відбиває матеріальні, 
соціальні та духовні потреби народу в умовах історичного розвитку. 
К.Ушинський вчить, що виховання досягне мети і буде сприяти розвитку 
народної самосвідомості, народного життя, якщо воно буде мати народний 
характер [1, 136]. 

Метою дослідження є висвітлення ідеї народності в педагогічній 
системі К.Д.Ушинського. 

К.Д.Ушинський надавав великого значення вихованню. „Виховання 
бере людину всю, якою вона є, з усіма її народними й поодинокими 
особливостями, – її тіло, душу й розум, – і передусім звертається до 
характеру людини; а характер і є саме тим ґрунтом, в якому корениться 
народність” [7, 44]. 

Ідея народності у вихованні була основою педагогічної системи 
К.Д.Ушинського. Він зазначав, що народність є „досі єдиним джерелом 
життя народу в історії”, а народне виховання є „живим органом в 
історичному процесі народного розвитку”. Кожен народ має свою роль в 
історії. „Народ без народності – тіло без душі, якому лишається тільки 
піддатися законові розкладу і знищитися в інших тілах, що зберегли свою 
самобутність” [7, 100].  

Костянтин Дмитрович вірив у свій народ, у його здібності, у його 
могутні творчі сили. Педагог зауважував, що ми повинні „з благоговінням 
схилити голову перед самим народним історичним організмом, незбагненній 
творчості якого ми можемо тільки дивуватися, не будучи спроможні навіть 
наслідувати, і щасливі, якщо можемо хоч черпати життя й силу для наших 
власних творів з джерел духовного життя, що таємничо криються в надрах 
народних” [8, 122]. 

На думку педагога, є лише одна природжена схильність, на яку може 
розраховувати виховання – народність. Почуття народності досить сильне у 
кожної людини, воно гине останнім. Він вважав, що народність живуча у тілі 
людини і якщо виховання не хоче бути безсилим, то воно має бути народним. 



Громадське виховання, – на його думку, – зміцнює і розвиває в людині 
народність, розвиває її розум і самосвідомість. Воно вносить світло 
свідомості у тайники народного характеру [7, 99-101]. 

Формуванню характеру людини К.Д.Ушинський надавав великого 
значення. Педагог зазначав, що характер людини завжди складається з двох 
елементів: природного і духовного. Він вважав природу „геніальним 
портретистом”. Вона своїми таємничими буквами записує в тілі людини всю 
історію її безсмертної душі. На його думку, „природа завжди встигає в 
незліченних характеристичних рисах у зовнішності людини висунути на 
перший план рису народності. Риса національності не тільки помітна сама по 
собі, але примішується до всіх інших характеристичних рис людини і надає 
кожній з них свого особливого відтінку” [7, 97]. 

Так, немає двох схожих за природними темпераментами людей. На 
характер дитини впливає особистий приклад батьків. Кожен батько, кожна 
мати, вся родина відіграють велику роль у вихованні молодого покоління, 
особливо в нашому сьогоденні, коли пияцтво, злочинність, наркоманія 
зростає. Необхідно, щоб батьки змалку прищеплювали дітям любов до своєї 
землі, до рідного народу, до рідної мови. Кожен народ продовжує себе в 
дітях. 

Народ творець власної історії. Він розвиває економіку, культуру, 
освіту, виховання і є джерелом духовних цінностей. Кожен народ має свій 
ідеал людини. Цей ідеал, за К.Д.Ушинським, у кожного народу відповідає 
його характерові, визначається його громадським життям, розвивається 
разом з його розвитком, ідеал завжди відбиває собою ступінь самосвідомості 
народу, відбиває народну совість. Великий педагог зазначав, що народний 
ідеал людини „до якого б століття вона не належала, завжди добрий відносно 
цього століття” [7, 77]. 

Виробляючи власний ідеал, народ намагається передати його своїм 
нащадкам. К.Д.Ушинський підкреслював, що виховання, яке створене самим 
народом і побудоване на народних засадах має ту виховну силу, якої нема в 
найкращих системах, які побудовані на абстрактних ідеях, або запозичені в 
іншого народу [7, 100]. 

Ідеал – це найвища вершина, до якої прагне дійти кожна людина. Це 
взірець досконалості людської. У кожній історичній епосі є свій виховний 
ідеал. Так, в епоху Київської Русі, після прийняття християнства, виховання 
базувалося на гуманних засадах, на вірі в Бога, на патріотичних ідеях. 
Починаючи з козацької доби, виховним ідеалом є лицар-козак, котрий своєю 
відвагою, безстрашністю, спритністю виховує вже не одне покоління. 

Ми підкреслимо, що одним з основних завдань педагогічної науки є 
визначення виховного ідеалу. У теорії виховання проблема виховного ідеалу 
є досить важливою. На нашу думку, необхідно дитячу душу запалити 
іскорками любові до добра, щоб в її чистій душі не було ідеалу „моя хата з 
краю”. Незалежній Україні потрібне мудре підростаюче покоління, котре 
буде любити свій народ, державу і дбати про її розквіт та повагу в усьому 
цивілізованому світі. 



Джерело народності К.Ушинський вбачав у народі. Педагог 
зауважував, що ми маємо відкинути хибну думку про те, що „простий 
мужик”, грубий, неосвічений, дурний, щоб стежити за вихованням своєї 
дитини. Якщо припустити, що він грубий і неосвічений, то він зовсім не 
дурний. У його грудях б’ється батьківське серце, яке чутливе до небезпеки, 
яка загрожує дитині. Нам потрібно не забувати, – наголошував 
К.Д.Ушинський, – що якщо ми багато чому хочемо вчити простий народ, то є 
ще й багато такого, чому ми самі від нього навчилися. Не забуваймо й того, 
що цей народ створив ту глибоку мову, глибину якої й досі ми ще не змогли 
виміряти. Цей простий народ створив і цю велику державу, під захистом якої 
ми живемо [3, 200]. 

Складником виховання дітей на ідеї народності є рідна мова. За 
К.Д.Ушинським мова кожного народу створена самим народом. 
К.Ушинський вважав мову не лише „найповнішим і найвірнішим літописом” 
життя народу, але й „найбільшим народним наставником”. З погляду 
педагога мова народу – кращий цвіт усього його духовного життя,  у мові 
одухотворяється весь народ і вся його батьківщина. Мова – це 
найважливіший і найміцніший зв’язок, який з’єднує минулі, сучасні і 
майбутні покоління народу в одне історичне живе ціле. Костянтин 
Дмитрович зазначав, що коли зникає народна мова – зникає і народ, а поки 
жива народна мова, то живий і народ. „Відберіть у народу все – і він усе 
може повернути; але відберіть мову, і він ніколи більше вже не створить її; 
нову батьківщину навіть може створити народ, але мови – ніколи: вимерла 
мова в устах народу – вимер і народ” [8, 123]. 

К.Д.Ушинський підкреслював, що саме вивчення рідної мови є 
найправильнішим шляхом до самопізнання людини. Педагог вважав, що, 
розкриваючи дитині багатство рідного слова, ми розкриваємо їй багатство 
власної душі, а ось вивченням рідного слова ми вводимо дитину в дух 
народу, в те живе джерело, з якого б’є всяка сила і всяка поезія. Костянтин 
Дмитрович наголошував, що вивчення рідної мови необхідно поставити на 
чолі гуманної освіти. Мова завжди була і буде найбільшим наставником 
людства [6, 377]. 

К.Д.Ушинський відстоював право народних мас на навчання рідною 
мовою. Він критикував тих батьків, котрі намагалися змалку відлучити 
дитину від рідної мови. Людина, яка була вихована няньками, гувернерами з-
за кордону, ніколи не буде розуміти свого народу. Педагог зауважував, що 
страшне вбивство вчинили над вами ваші занадто дбайливі батьки. Вони не 
тільки позбавили вас батьківщини, характеру, поезії, здорового духовного 
життя, а й з людей перетворили вас на ляльок для потіхи собі, на вимогу 
моди, на потіху суспільству. Але, педагог не заперечував і вивчення 
іноземних мов. Він рахував, що іноземні мови можуть вивчатися з різною 
метою. Перша мета – ознайомитися з літературою того народу, мову якого 
вивчають. Друга мета – дати засіб логічного розвитку розумові. Третя – 
іноземні мови вивчаються як засіб словесно або листовно вступити в 
стосунки з людьми тієї нації, мову якої ми вивчаємо. Четверта мета – для 



того, щоб розмовляти або листуватися цією мовою з нашими земляками, які 
володіють практично тими самими іноземними мовами [8, 129]. 

К.Ушинський зазначав: „Дух мови, якою вона розмовляла, дух народу, 
що створив ту мову, пустить глибоке коріння в її душу, ввійде в її плоть і 
кров, і народна мова знайде ґрунт уже зайнятий і не витіснить чужого 
коріння, бо, за незмінним психологічним законом, усяке враження, яке 
першим займає місце, лягає глибше за всі інші” [8, 128]. 

Мова віддзеркалює народне життя, людську душу. Щире рідне слово 
має мудрість земну. Усе своє коротке життя педагог любив свій народ, 
відстоював навчання дітей у школі на рідній мові. Батьки формують 
особистість. В українській родині мають розмовляти українською мовою, але 
іноземні мови дитина повинна вивчати. 

З погляду К.Д.Ушинського, потрібно спочатку зробити в російській 
школі головними предметами – російську мову, російську географію, 
російську історію, навколо яких групувалися б усі інші, одним словом – 
спрямувати нашу школу до народності [4, 223]. На нашу думку, в українській 
школі має панувати українська мова, в російській – російська, в польській – 
польська тощо. Для кожного народу своя мова – наймиліша, найрідніша. 
О.Сухомлинська зауважує: „Так, якщо наприкінці 30-х – на початку 40-х 
років ХХ ст. в Україні К.Ушинського критикували як ідеолога російської 
буржуазії, ідеаліста, то сьогодні в ньому бачимо одного з головних ідеологів 
української національної школи, не зазначаючи при цьому, що він говорив 
про народну школу й необхідність навчання рідною мовою, маючи на увазі 
передусім російську, а вже потім українську” [2, 12-13]. 

Погляди К.Д.Ушинського про значення рідної мови у вихованні мають 
педагогічну цінність і сьогодні, в умовах відродження національної освіти, 
яка ґрунтується на засадах використання рідної мови, на культурно-
історичних цінностях українського народу, на його традиціях.  

У дусі ідеї народності вирішував К.Д.Ушинський питання народної 
школи. К.Д.Ушинський виступав за організацію народних шкіл. Створення 
народних шкіл, на думку педагога, потребує двох умов. Перша умова – щоб у 
народі пробудилася потреба вчитися, а друга умова – потрібні кошти, щоб 
задовольнити цю потребу. „Але чи пробудилася у народі потреба вчитися?” – 
запитує К.Ушинський. І дає відповідь, що ця потреба, яка спала довго, 
пробуджується з надзвичайною швидкістю і силою. А щодо фінансового 
боку, то створення хороших народних шкіл – найвигідніша, найосновніша 
фінансова операція, бо хороша народна школа відкриває самі джерела 
народного багатства. К.Д.Ушинський переконує, що тепер є всі умови для 
відкриття народних шкіл у багатьох селах, крім однієї: немає зовсім учителів 
для народних шкіл. Учитель народної школи, з погляду педагога, є одним з 
найпізніших плодів цивілізації. Не лише в нас, але скрізь спочатку 
з’являються професори, вчені, наставники у вищих училищах, а потім – 
народні вчителі. Через те й не дивно, що в нас при наявності університетів, 
академій, гімназій, семінарій, повітових, парафіяльних училищ, немає 



народних училищ та народних учителів. На його думку, народність, якщо де 
й має виявлятися, то у народній школі [5, 59-63].  

У статті „Питання про народні школи” К.Д.Ушинський пише, що 
прискорити народний розвиток може тільки свідоме розумне виховання та 
навчання. Вони пробуджують розум народу, дають волю його свідомості, 
збагачують знаннями, до яких він досвідом не дійшов би і за багато сотень 
років [5, 57]. 

За К.Ушинським, освіта жінки має велике значення у поширенні ідеї 
народності. Щодо виховання жінки, то К.Ушинський писав: „... виховання 
жінки, крім індивідуального і родинного значення, має ще величезне 
значення в народному житті, що тільки через жінку успіхи науки і цивілізації 
можуть увійти в народне життя” [4, 197]. Педагог зазначав: „Виховання 
майбутньої матері родини повинно бути перейняте народністю. Несвідома 
любов до народу, його мови, поезії, до переказів, до звичаїв, до природи 
рідної країни, – повинна бути в жінці не тільки не ослаблена її вихованням, 
але, навпаки, посилена і по змозі приведена в свідомість так, щоб жінка, 
ставши матір’ю, свідомо і з любов'ю підтримувала в своєму родинному 
побуті й розвивала в своїх дітях усі ті риси з народного характеру, які 
узгоджуються з моральним християнським ідеалом людини або навіть тільки 
не суперечать йому” [4, 195]. І ми впевнені, що в родині, через жінку 
передаються загальнолюдські та національні цінності. 

Будучи палким патріотом своєї Батьківщини, К.Д.Ушинський в справі 
виховання молодого покоління, велику роль надавав патріотичним почуттям. 
„Як немає людини без самолюбства, так немає людини без любові до 
батьківщини, – писав К.Ушинський, – і ця любов дає вихованню надійний 
ключ до серця людини й могутню опору для боротьби з її поганими 
природними, особистими, сімейними і родовими нахилами” [7, 99]. 

Казки, народні пісні, прислів’я віддзеркалюють народну думку в їх 
історичному розвитку. Вони є тим містком, який з’єднує одне покоління з 
іншим. У праці К.Д.Ушинського „Рідне слово” (Книга для навчаючих) 
зазначено, що у народній казці велика, перейнята поезією дитина – народ – 
розповідає дітям свої дитячі мрії і наполовину вірить сам у ці мрії. На думку 
педагога, народну казку діти читають легко. Вона досить швидко 
запам’ятовується з усіма мальовничими деталями та народними висловами. 
Костянтин Дмитрович народну казку ставив недосяжно вище від усіх 
оповідань, написаних для дітей [9, 428]. 

У прислів’ях, на думку К.Ушинського, відбилися усі аспекти життя 
народу, – його потреби, звички, його погляд на природу, на людей,  на 
значення всіх явищ життя [9, 426]. 

Надбання народу передаються з покоління в покоління. „Усяка жива 
історична народність є найпрекраснішим створінням божим на землі, і 
вихованню лишається тільки черпати з цього багатого й чистого джерела” [7, 
101]. 

Ще 14 грудня 1914 року на засіданні Московського Товариства 
Грамотності присвяченого пам’яті К.Д.Ушинського М.В.Чехов у доповіді 



„Національное воспитаніе по К.Д.Ушинскому” сказав, що заповіт 
К.Ушинського – це виховувати у дітях знання свого народу, прищеплювати 
їм свідому любов до нього [10, 112]. Так, цей заповіт К.Д.Ушинського 
актуальний і в ХХІ столітті. Ядром педагогічної системи педагога була ідея 
народності, яку необхідно впроваджувати через рідну мову, рідну історію, 
географію, казки тощо. 
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