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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Українське суспільство перебуває у 

стані переосмислення ідеалів та виховних орієнтирів, оскільки в цьому 

полягає реальне відродження і подальший розвиток української нації. 

Нестабільність і суперечливість моральної атмосфери в українському 

суспільстві зумовили особливу гостроту проблеми духовно-морального 

виховання підростаючого покоління. Це спонукає до відродження 

традиційних та пошуку нових засобів духовно-морального виховання дітей в 

українській школі. 

Виховну стратегію Української держави затверджено низкою 

законодавчих актів, зміст яких спрямовано на утвердження в суспільстві 

людиноцентричної концепції (сприяння самореалізації особистості, розвитку 

пізнавальної активності самопізнання свого «я»), антропоцентричної 

концепції (посилення відповідальності сім’ї за виховання дітей, 

удосконалення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти духовно-

морального спрямування). 

На духовно-моральне виховання підростаючого покоління орієнтують 

Рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи «Щодо релігійної 

терпимості в демократичному суспільстві»; «Про освіту та культурний 

обмін»; «Релігія та демократія»; Закони України «Про свободу совісті...», 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист суспільної моралі».  

На цьому наголошується у положеннях Національної доктрини 

розвитку освіти України в ХХІ ст., Державній національній програмі 

«Освіта» (Україна ХХІ ст.), «Діти України», Указі Президента України «Про 

заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового 

способу життя громадян». 

Відповідно до їхнього змісту, духовно-моральне виховання дітей слід 

здійснювати на базі синтезу національних і духовних цінностей, 

забезпечуючи становлення громадянина-патріота України як духовно багатої 

особистості. 



У цьому контексті вагомими є дослідження вітчизняних науковців – 

Л. Баїка, В. Борисенка, Л. Вовк, М. Гараса, М. Грищенка, В. Демчука, 

П. Дроб’язка, І. Зайченка, М. Євтуха, В. Кременя, Ф. Коляски, Н. Копиленко, 

В. Коцура, В. Майбороди, Ф. Науменка, Н. Ничкало, Л. Потапової, Т. Роняк, 

В. Смаля, Т. Самоплавської, С. Сочинської, О. Сухомлинської, С. Філоненка, 

Г. Шевченко, М. Ярмаченка та інших, присвячені різним аспектам 

актуалізації проблем духовно-морального виховання. Дослідники окреслили і 

поглибили коло уявлень про специфіку минулого та сучасного національної 

школи. 

Вивчення педагогічної спадщини другої половини XIX – початку 

XX століття, в якому накопичено матеріал величезної цінності в галузі теорії 

та практики духовно-морального виховання та навчання, його використання 

можуть допомогти у вирішенні сьогоднішніх завдань виховання, у творчому 

пошуку нових шляхів розвитку сучасної педагогічної науки та в цілому 

системи освіти в Україні. 

Мета дослідження: простежити розвиток ідей духовно-морального 

виховання особистості дитини у вітчизняній педагогіці кін. XIX – поч. XX ст. 

У ході дослідження поставлено такі завдання: 

1. Розкрити педагогічну сутність понять дослідження. 

2. Виявити основні тенденції та особливості розвитку ідей духовно-

морального виховання особистості дитини у суспільно-педагогічному русі 

другої половини XIX – початку XX ст. 

3. Обґрунтувати педагогічну цінність теоретичних і практичних 

досліджень педагогів-мислителів у розвитку ідеї духовно-морального 

виховання особистості кін. XIX – поч. XX ст. 

Об'єкт дослідження: історія духовно-морального виховання 

особистості вітчизняної педагогічної думки кін. XIX – поч. XX ст. 

Предмет дослідження: розвиток ідеї духовно-морального виховання 

особистості у спадщині класиків вітчизняної педагогіки кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст.  



ВИСНОВКИ 

Проблема духовно-морального виховання дітей у період кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. передбачала неподільний зв’язок морального і духовного 

виховання, що ґрунтувалося на засадах християнської етики. Виховання 

об’єктивно зводилося до розвитку духовних сил особистості, та духовного 

збагачення, удосконалення і зростання домагалися внаслідок її морального 

виховання. 

Моральне вдосконалення особистості трактувалось як безперервний 

процес, що охоплював не конкретно визначений вік, а все життя людини. 

Матеріали аналізу наукових праць досліджуваного періоду дають змогу 

стверджувати, що наукова термінологія щодо духовно-морального виховання 

перебувала на різних стадіях формування. Аналіз змісту становлення, 

розвитку і діяльності української школи доводить одностайність вітчизняних 

учених у поглядах на виховання дітей на початку ХХ ст.:  

- стимулювання процесів культурного відродження України. Їх наслідком 

стало формування ідеології боротьби українського народу за збереження 

своїх прав і обстоювання власних інтересів за різними напрямами 

розвитку суспільства; 

- збагачення вітчизняної науки новими методами освітньої праці. 

Визначальними з-поміж них стали цілеспрямований освітній процес у 

різних гуртках, секціях, філіях, читальнях, що уможливлювало підготовку 

нового покоління еліти; 

- організація науково-методичних з’їздів, конференцій, зібрань. Їх 

наслідком стали нові наукові підходи до розгляду актуальних аспектів тих 

проблем, що виникали в навчанні й вихованні підростаючого покоління; 

- розвиток видавничої діяльності задля пропагування національної ідеї, 

розвитку молоді засобами рідної мови, збереження віри і традицій своїх 

батьків; 

- створення передумов для становлення системи національної освіти, 

відкриття різноманітних освітніх закладів (гімназії, учительські семінари, 



фахові школи). Вони забезпечували організацію духовно-морального 

виховання, заснованого на духовній спадщині українського народу та 

основних приписах християнської моралі. 

Духовно-моральне виховання є пріоритетним з-поміж усіх інших 

напрямів виховання дітей і повинно здійснюватися без найменшого тиску і 

примусу.  

Аналіз специфіки і розвитку вітчизняної школи на початку ХХ ст. дає 

змогу стверджувати про позитивний вплив її діяльності на духовно-моральне 

виховання дітей через: а) використання додаткових форм роботи задля 

забезпечення ефективності виховного процесу; б) посилення ролі сім’ї як 

головного осередка становлення особистості. Особливості її виховної 

діяльності сприяли духовно-моральному вихованню дітей, формуючи 

прикметні для родинного осередку чесноти: шанування старших, любов до 

батьків, повагу до праці тощо. 

На підставі вивчення педагогічної спадщини українських педагогів та 

науковців, доходимо висновку про дієвість і результативність духовно-

морального виховання дітей у першій чверті ХХ ст. Їх теоретичний і 

практичний доробок спрямовувався на вдосконалення системи цінностей 

духовно-морального виховання дітей у сучасних умовах, що дає багатий 

матеріал для розробки і вдосконалення сучасної системи духовно-морального 

виховання, а також сприяє об’єктивній оцінці їх внеску в теорію і практику 

виховання. 

Освітні діячі України на початку ХХ ст. (П. Бажанський, 

А. Бачинський, І. Левицький) стверджували, що духовно-моральне виховання 

є складовою української системи виховання. Воно відповідає ментальності й 

духовності українців.  

У сучасній вітчизняній школі доцільно використати ідеї та історико-

освітній досвід духовно-морального виховання дітей досліджуваного 

періоду. 

 


