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Особлива потреба у формуванні гармонійно і всебічно розвиненої 
особистості, наставника підростаючого покоління з багатогранними 
етнопедагогічними знаннями, духовно-моральними та естетичними якостями 
зумовлюється великою значущістю народного виховного досвіду в умовах 
демократизації та гуманізації нашого суспільства. Надінформатизованість, 
комп’ютеризація чинять значний негативний вплив на родинне виховання 
дитини. Вона просиджує годинами перед комп’ютером, фактично живе у 
віртуальному світі, досить далекому від звичайних, нормальних людських 
стосунків, і не стільки розвивається, як деградує – не лише морально-духовно, а 
й фізично, розумово. Причину такої деградації вбачаємо як у досягненнях 
науково-технічного прогресу, так і в нездатності, непідготовленості молодих 
людей до повноцінного виховання власної дитини. Вкрай незадовільне 
використання українського народного виховного досвіду зумовлює потребу 
підготовки молодих спеціалістів у вищому педагогічному навчальному закладі 
до родинного виховання. 

Важливим фактором народного виховання є релігія, бо має своїм 
підґрунтям, по-перше, чималий досвід використання, а по-друге, перевірені 
віками чітко сформульовані, точні «вказівки до дії» – 10 заповідей Божих. 
Українці завжди славилися своїми чеснотами. Починаючи з прадавніх часів – 
від аріїв та Трипілля, скіфів, Володимира Мономаха, Запорізької Січі, 
Григорія Сковороди, Костянтина Ушинського, вони сповідували й навчали 
своїх нащадків найгуманнішому законові: Законові Любові, Любові до 
Творця і до свого ближнього.  

Дослідженням релігії як фактору виховання займались Ч. Бартник, 
Г. Ващенко, А. Вихрущ, В. Зеньківський, М. Стельмахович, А. Шептицький, 
Є. Шестун, Р. Чмелик, В. Янів, Т. Янків та ін. 

З контексту усього вищесказаного ми сформулювали мету нашого 
дослідження: дослідити особливості релігійного виховання української 
родини. Така мета передбачає виконання таких завдань: 

1. Розглянути релігійне виховання українців через призму історії.  
2. Виявити потенційні можливості теологічного напряму родинного 

виховання для сучасного навчально-виховного процесу. 
Маємо повернутися у вихованні підростаючого покоління до основ 

християнства (адже мовимо, насамперед, про православну Україну), і причин 
цьому є кілька: 

1. Досвід тисячоліть переконливо доводить, що релігія виявилася 
неперевершеною і незамінною основою життєдіяльності більшості 
людей. 

2. Релігія вимагає від віруючої людини постійної відповідальності за 
свої вчинки і, що не менш важливо, за чистоту думок. 

3. Поняття «світ», «світло», «освіта» тісно пов’язані між собою. Якщо 



врахувати, що ідея «світла» пронизує всю Біблію від першої 
сторінки, де вона згадується п’ятикратно, до останньої, стає 
зрозумілим призначення християнської педагогіки. Не випадково в 
Євангелії від св. Матвія звучить одвічне запитання: «... коли світло, 
що в тобі, є темрява, – то яка ж то велика та темрява!». 

4. Християнство успішно вирішує одну з найскладніших проблем всіх 
часів – встановлення дружніх стосунків між людьми [2, 23-24].  

Серед провідних рис ідеалу вчителя перше місце посідає 
формулювання «учитель – духовно багата особистість». Духовне багатство 
учителя виявляється в його високій моральності та релігійності. Ті якості, які 
він прагне виховати в учнів, мають бути сформовані і в нього (чесність, 
доброта, чутливість, щирість, милосердя, справедливість, добропорядність). 
Геній Божественного Учителя має стати натхненням для кожного 
справжнього педагога. Головне завдання виховання та навчання – не тільки 
дати дитині знання, а й насамперед збагатити її душу тим корисним, що 
знадобиться їй у житті. 

Варто ширше розглянути сутність релігійного виховання в українській 
родині, його наповненість, у тому числі й через призму історії. 

У традиційному суспільному, побутовому житті українського народу 
все пройнято християнським духом. У наукових працях ученого-
етнопедагога М. Стельмаховича подибуємо, що життя українців було 
«одухотвореним». 

Виховання в сім’ї на основі християнського світогляду ілюструється 
твердженням отця Чеслава С. Бартника, який говорить про те, що сім’я в 
Україні була прототипом справжньої малої домашньої родинної церкви. Ця 
церква була такою ж істотною серед інших локальних церков, як парафія, 
єпархія, народ. Батьки були посередниками між дітьми і Богом, образом Бога 
для дітей, заступниками їх перед Богом. Вони виховували дітей, 
євангелізували, навчали, впроваджували їх до християнського життя, 
відповідали за них перед Богом, Церквою і Батьківщиною, оберігали перед 
дияволом і злими людьми [1, 36].  

Дітей змалку привчали молитися Богу. Він був їхнім небесним 
опікуном та обранцем. Ще з початку свого життя діти розуміли, що таке гріх. 

Основною заповіддю і правилом виховання дітей у сім’ї була любов. У 
1900 році митрополит Андрій Шептицький у своєму пасторському листі до 
духовенства і вірних писав: «Батьки, старанно виховуйте своїх дітей!.. 
Пам’ятайте й те, що Ваша хата є першою і найважливішою, в якій діти Ваші 
мають навчитися любити Бога й людей» [5, 39-40]. 

Любов до Бога – це, очевидно, любов до Нього як до Творця, до всього, 
що Він створив, тобто до навколишнього світу. 

У християнських сім’ях дитину намагалися виховувати так, щоб вона 
змалку мала доброзичливе ставлення до оточуючих. «Тільки добра людина 
здатна робити людей щасливими і позитивно творити на користь сім’ї і 
суспільства» [4, 113-114]. Якщо ж дитина з початку свого життя чує в родині 
лише прокльони, відчуває злість, то вона наповнюється почуттями ненависті 



й заздрощів, що, у свою чергу, розбиває близьких людей на самотні одиниці, 
вороже настроєні до світу і до себе [1, 40]. 

Родина – це основне середовище, що формує характер і вдачу людини, 
її етнічну самосвідомість. В останні століття в Україні більшість родин були 
християнськими, тож найціннішим спадком, який передавався дітям, була 
щоденна покірна молитва матері і батька [4, 56]. 

До християнських норм в українців належали заповіді любові, десять 
заповідей Христових, святі Таїни, християнська праведність: остерігайся злого 
– твори добро, а також дотримання церковних заповідей, що зобов’язують до 
виконання церковних ритуалів, дотримання постів і святкування календарно-
релігійних свят. До християнських норм належали також чесноти: Божі – віра, 
надія і любов та моральні – мудрість, справедливість, мужність, стриманість. 
Основними добрими справами є молитва, піст, милостиня. 

Християнська релігія виділяє сім справ душевного милосердя: 
грішника – направити, невігласа – навчити, в сумніві – порадити, сумного – 
потішити, особисту кривду терпляче зносити, образу в серці прощати, за живих 
і мертвих молитися; сім справ тілесного милосердя: голодного – нагодувати, 
спраглого – напоїти, голого – одягнути, подорожнього – в дім прийняти, 
хворого – відвідати, ув’язненого – відвідати, померлого – похоронити. 

До гріхів належать: гордість, нечистота, заздрість, ненажерливість, 
пияцтво, гнів, лінощі. Найтяжчими вважаються гріхи: навмисне вбивство, 
перелюб, скривдження вдів і сиріт, затримання заслуженої зарплати 
робітникові. Гріхом уважається також чужий гріх, а саме: не можна 
віддавати наказ грішити, спонукати до гріха, хвалити гріх, за гріх не карати, 
на гріх мовчати. Антиподами гріхам є такі чесноти: покора, щедрість, 
чистота, доброзичливість, помірність, лагідність, працьовитість. 

Виконання четвертої заповіді Христової – шануй батька твого і матір 
твою, щоб було тобі добре і щоб ти довго прожив на землі, – підноситься в 
українців у ранг закону, а найголовнішим обов’язком родичів є християнське 
виховання дітей. О. Кобилянська в «Думах старого» пише: «Мати ваша була 
немов постать із Святого письма, з душею чистою, як та Марія, сестра 
Марти, про яку сказав Христос, що «вибрала ліпшу половину», 
прислухаючись його святих наук, а заразом з руками Марти, що ніколи 
спочинку не знала і від ранку до вечора побивалася за працею в домівстві». 

А батько «між вами всіма був собі – як цар. Строгий, але, здається, 
добрий. Мав ухо й очі для всіх і для кожного зокрема. Мав руку, що 
нагороджувала, і мав руку, що карала. Закроював виховання ваше, лагодив 
уми ваші на будучість. Ви ж – кандидати на людей, на моделі для колишніх 
правнуків своїх, типи народу свого!» [3, 587-588]. 

Крім християнських норм, українці дотримувалися й пересторог. 
Основні з них: не можна згадувати чорта при малих дітях, бо «Дух Святий 
при дитині»; не можна робити у свята; не можна порушувати заповідей 
Божих, бо кара може впасти як на порушників, так і на їхніх дітей; не можна 
помирати нехрещеному. 

Настільки тісно пов’язані були у свідомості українського народу 



історія України та історія Церкви, вдало ілюструє практика віднесення 
найбільш значних історичних осіб до числа святих. До таких славних предків 
наших належать: свята велика княгиня Ольга, святий Володимир Великий, 
святі брати Борис і Гліб, святі Антоній і Теодозій Печерський та інші 
подвижники українського народу та віри Христової. Ці визначні українці 
становлять славу Вселенської Церкви і залишили вічну пам’ять про себе і 
свій народ в аналах земної цивілізації. Тому вдячні нащадки славили їх у 
піснях, легендах, історичних творах та ін. 

Сучасна доба, перші роки ХХІ століття будуть записані в історії 
України, мабуть, як одні з найважчих, адже переломний період у будь-якій 
державі завжди проходить болісно. В умовах політичної, економічної, 
культурної кризи виховується молоде покоління. Сучасні юнаки та дівчата 
змінюються на очах. Вони стали менш закомплексованими, більш розкутими, 
але ця розкутість повернула молодих людей не до творіння, а штовхнула на 
шлях повної деморалізації. Отже, саме тепер учителям необхідно підвести 
дітей до духовної зрілості, виховати свідомих, відповідальних і гідних людей 
– зразкових батьків, добрих громадян. З цієї точки зору великої уваги 
заслуговують праці «Виховний ідеал» Г. Ващенка, «Проблеми виховання у 
світлі християнської антропології» та «Основи християнської філософії» 
В. Зеньківського, «Православна сім’я» священика Є. Шестуна, «Виховний 
ідеал» В. Яніва та ін. 

Зокрема, Є. Шестун у згаданій праці дає поради молодим людям, які 
хочуть укласти шлюб, апелюючи до Святого Письма: «Якщо хтось про 
ближніх і особливо про домашніх не турбується, той відрікся від віри і гірше 
невірного (1 Тим. 5, 8)». 

«Чоловіки, кохайте своїх дружин і не будьте з ними суворими (Кол. 3, 
19)». 

«А тим, хто вступив у шлюб, не я звелів, а Господь: жінці не 
розлучатися з чоловіком своїм, – і чоловікові не залишати жінки своєї (1 Кор. 
7, 10, 11)». 

«Соромно для батька народження невихованого сина, дочка ж 
невихована народжується на приниження (Сир. 22, 3)». 

«Діти, слухайтеся батьків своїх у Господі, бо цього вимагає 
справедливість. Шануй батька свого і матір: і буде тобі благо, і будеш довго 
жити на землі. І ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, але виховуйте їх у 
навчанні та вказівках Господніх (Єф. 6, 1-4)». 

«Батьки не тільки за свої гріхи будуть покарані, але й за дітей своїх, 
якщо не виховають їх у благочестії (св. Іоанн Златоуст)». 

Автор пише про виняткову важливість такого церковного таїнства, як 
вінчання. «Шлюб є Богом укладене таїнство, коли обидві людини стають 
одним тілом. Це початок народження сім’ї. Коли рукою священика 
благословляється цей союз, на сім’ю сходить Божественна благодать, яка 
допомогає по-християнському жити та виховувати дітей... Таїнство вінчання 
допомогає нам з Божою підтримкою зберігати цей союз» [6, 197]. Є. Шестун 
пояснює, як повинні поводитись одружений чоловік і жінка: «Чоловік 



повинен кохати жінку, як тіло своє, бо хто не любить жінку, той себе не 
любить... Якщо людина народжується чоловіком, він повинен розуміти, що 
потрібно бути сильним, відповідальним, надійним, розумним головою 
родини... Жінка повинна бути терплячою. Терплячість є подвигом дружини. 
А мужність, сила, надійність є подвигом голови сім’ї» [6, 197].  

Святий отець також дає поради для успішного виховання дітей у дусі 
православної традиції. Він радить батькам жити повноцінним життям разом 
зі своїми дітьми. Адже сучасні батьки намагаються звільнитися від дітей, 
знаходять для них заняття, аби не заважали. «Бажано, щоб дитина була з 
батьками, щоб знала їхні інтереси, навчалася у них. Тому потрібно жити 
таким богоугодним життям, щоб не соромно його було показувати дітям. 
Потрібно, щоб дитина з раннього дитинства ходила з батьками до храму» [6, 
204]. Автор зауважує, що не відмовлятися від своїх дітей – це золота 
середина у вихованні. Запорукою вдалого виховання Є. Шестун вважає 
також вимогливість до дитини: «Любов повинна бути вимогливою. Але в ній 
немає ні зла, ні садизму, демонстрації сили чи своєї власті. Тобто це боротьба 
не з дитиною, а з нечистим, який її спокушає. Це боротьба не з дитиною, а за 
дитину. Це повинен бути захист». На думку Є. Шестуна, головне у вихованні 
– привести дитину до Бога [6, 204]. 

Таким чином, традиційне суспільне, побутове життя українського 
народу все було пройнято християнським духом. Молитва – це ефективний 
засіб виховання в дитини релігійності, розвитку її свідомості та духовності. 
Важливим елементом, який сприяв передачі етнокультурних надбань 
людства і свого народу, було читання Святого Письма. Знання дітьми 
Євангелія було предметом гордості батьків, які хотіли виховати своїх дітей 
справжніми християнами. Біблія була важливим джерелом знань з історії 
цивілізації, з якою батьки порівнювали власні розповіді про свій народ, рід, 
славили героїв чи ганьбили зрадників.  

Отже, теологічне виховання у виховному процесі стане стрижнем 
формування таких чеснот особистості, як гуманність, оптимізм, вимогливість 
до себе, доброзичливе ставлення до ближнього, милосердя, толерантність 
тощо.  
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