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К.Д. УшинсьКий про ДемоКратичнІ ІДеї У процесІ КомУнІКацІї,  
сУспІльно-полІтичнІ УмоВи станоВлення наВчально-

ВихоВних систем

Важливість і необхідність вивчення та переосмислення педагогічної 
спадщини К.  Ушинського зумовлена соціальним замовленням, що сформувалося у 
сучасному українському суспільстві. Для утвердження незалежної, демократичної, 
самостійної держави Україні потрібні люди, які можуть реалізувати цю мету. Вони 
повинні мати силу волі, прагнення до свободи, бути діяльними та відповідальними. 

У другій половині ХІХ століття на теренах Російської імперії, частиною якої 
була й Україна, спостерігалося значне піднесення науки і культури. Вчені-педагоги 
активно шукали методи і способи такої організації освіти, яка б принесла користь 
не лише державі (оскільки остання наполегливо потребувала кваліфікованих 
робітників, з огляду на механізацію і технізацію тогочасного виробництва), а й самій 
особистості. Активно досліджуючи педагогічну спадщину К.  Ушинського, відомий 
педагог В. Струмінський вказував: “У зв’язку зі швидким розвитком продуктивних 
сил і зростанням капіталістичного виробництва в Росії у середині XIX ст. абсолютно 
очевидною стала необхідність припинити у сфері навчання стару, схоластично-
релігійну систему, яка була ідеологічною опорою феодалізму, і змінити її, взявши 
за основу природознавство і реальні науки. Нова система освіти утверджувалася 
стихійно, відповідно до незаперечних потреб соціально-економічного життя країни, 
які вимагали від людей не просто письменності, а справжніх технічних знань і 
радикальної перебудови світогляду на нових основах” [2, с. 9 – 10].

Усі процеси, які відбувалися на теренах Російської імперії (повстання 
декабристів, реформи, багатопартійність тощо), вказували на прагнення до 
демократії з боку суспільства та спроби штучно утримати цілісність Російської 
імперії з боку влади. Як щирий українець, К.  Ушинський не був зацікавлений у 
збереженні імперії, оскільки любив свою батьківщину. Саме тому він у своїх поглядах 
активно підтримував ідею демократизації у процесі комунікації, поступового виходу 
людини з-під опіки держави, формування суб’єктності особистості, якій притаманні 
самостійність, відповідальність, дієвість. 

У новому суспільному русі, який щойно зародився, К. Ушинський побачив 
початок тієї демократичної перебудови, яка повинна була відновити країну на 
основах народності. Учений вважав , що “…виховання може рухатися вперед лише з 
рухом всього суспільства, і правила його будуть панувати над частковими вимогами 
всією силою громадської думки, нехтуючи особистими, егоїстичними розрахунками” 
[2, c. 19]. Він наполягав, що будь-які реформи, зокрема у сфері освіти, не зможуть 
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дати якихось позитивних результатів, якщо не будуть “..ґрунтуватися на внутрішній, 
духовній реформі, на русі вперед, який відбувається в самому дусі народу” [4, с. 219]. 
Для таких реформ, безперечно, потрібна сильна особистість, здатна діяти і нести 
відповідальність за власні вчинки.

К. Ушинський усвідомлював, що стан освіти у країні в досліджуваний період 
надто мало сприяв становленню особистості, проте вірив, що без реалізації цього 
завдання реальний поступ у всіх сферах людського життя неможливий. Аналізуючи 
освітні реформи на теренах Російської імперії кінця ХІХ ст., учений застерігав від 
небезпеки, яка загрожувала педагогічній справі. Ішлося передовсім про чітке 
усвідомлення мети освіти. К.  Ушинський вказував: “Немає сумніву, що виховання 
повинно орiєнтуватися не тiльки на збільшення запасу знань, а й на переконання 
людини” [3, с.  592], застерігаючи від небезпеки вихолощення педагогічної науки 
шляхом формального засвоєння знань. 

Педагог підтримує активне використання зарубіжного досвіду виховання 
дітей та молоді, проте застерігає від бездумного застосування іноземних теорій, 
вказуючи на необхідність врахування мовних, етнічних, ментальних, культурних та 
інших традицій рідного народу: “…педагогічна література повинна бути самостійною, 
народною” [2, с.  21]. К.  Ушинський рішуче заперечував спроби створити якусь 
універсальну, космополітичну теорію виховання для всіх століть і народів, теорію, 
відірвану від конкретних суспільних інтересів, часу і місця.

Шукаючи істинно демократичну модель для реалізації педагогічної 
взаємодії, К. Ушинський порівнював результати діяльності різних типів навчально-
виховних закладів та професійної методики окремих педагогів. Позитивно оцінив 
учений заклади Оксфорда, Кембриджа, Вестмінстера, Рюгбі, вихованці яких “до 
глибокої старості зберігають у душі і характері живі сліди свого виховання” [7, 
с. 113]. Водночас педагог аналізує стиль і результати діяльності єзуїтських шкіл, що 
підпорядковувалися “могутньому чудиську всіх членів єзуїтського ордену”, який 
будував школу, “відгороджену від світу високими і непроглядними монастирськими 
стінами” [7, с. 113]. В умовах такої шкiльної атмосфери дитяча особистість “тріпотіла 
спочатку, як голуб, позбавлений повітря, повинна була скоро підкоритися і всіма 
порами своїми сприймати навчання і приховану у ньому отруту” [7, с. 113]. Від такого 
стилю навчально-виховної діяльності застерігав К.  Ушинський. Його педагогічна 
діяльність була спрямована на те, щоб вітчизняна школа відмежувалася від подібного 
досвіду.

Французька система освіти, вважає вчений, набула рис, подібних до єзуїтської 
системи, схиляючись перед владою сили. Головним завданням такого виховання 
було підкорити душу людини для того, щоб керувати нею. Характер засобів не мав 
значення: ласка, страх, обман, забобони, хитрощі, погрози, шпигунство, особиста 
вада вихованця тощо. Будь-який засіб вважався ефективним, якщо за допомогою 
нього досягалася мета. І хоч єзуїтські школи К.  Ушинський дуже високо оцінює з 
точки зору навчання, вказуючи, що воно відзначалося ґрунтовністю, позитивністю, 
міцністю, а розум учнів набував надзвичайної гнучкості і сили, “...часто моральність, 
а іноді і воля людини гинули безповоротно” [7, с.  114]. Втілення подібних зразків 
виховання у практику тогочасної школи вчений вважав неприпустимим, оскільки і 
цілі, і зміст цього виховання були “...недобрі, аморальні і найвищою мірою протилежні 
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поняттям вільного християнського виховання людини” [7, с. 114].
У праці “Про народність у громадському вихованні” К. Ушинський гостро 

критикує французьку освітню систему, зазначаючи, що яскравими її рисами є 
абсолютна централізація, низький соціальний статус учителя, відсутність здорового 
психологічного клімату не лише у школі, а й у сім’ї. Блискучою стороною французької 
школи педагог називає “технічну частину навчання”: “Для французького виховання, 
в протилежність німецькому, яке шукає розумового розвитку, і англійському, яке 
все спрямоване на формування характеру, головною метою є передача технічних                         
знань” [6, c. 71].

Різниця між виховними системами різних народів полягає у різноманітності 
мети та засобів для її досягнення. Не є винятком і українська система виховання, 
відбиток на яку наклали ментальність українців у сукупності мовної культури, 
традицій, звичаїв, духовності тощо.

К. Ушинський, подорожуючи країнами світу і вивчаючи різноманітні виховні 
системи, наголошував, що у них важливу роль відіграє моральне здоров’я суспільства 
і конструктивна громадська думка, які повинні визначати стратегію навчання та 
виховання: “…справжню виховну силу має тільки те виховання, яке, не залежачи 
від окремих, примхливих вимог, що змінюються, як мода на костюми, і часто зовсім 
суперечать моральній ідеї виховання, ґрунтуватиме свої правила на громадській 
думці й разом з нею житиме та розвиватиметься” [5, c. 46].

Шукаючи спільне у європейських навчально-виховних системах, учений 
доходить висновку, що практично всі вони є “гілками однієї могутньої рослини”, 
насінням якої було християнське вчення. І саме на цій основі ґрунтувалися ідеї 
рівності, гуманізму, поваги, взаєморозуміння і любові у процесі комунікації, палким 
прихильником яких і був К. Ушинський.

Аналізуючи німецьке громадське виховання, К. Ушинський указує на його 
надмірне прагнення до систематизації, абстрагування, класифікації. Резюмуючи, 
вчений визнає, що така система освіти породжує мрійників і мрійниць у молодості 
та педантів і резонерів у старості: “Глибокодумність і вченість – зовнішній бік цієї 
народної схильності; педантизм і резонерство – внутрішні її сторони” [6, c.  55]. 
Німецьке виховання було принесене у жертву науці, і вченість стала остаточною 
метою формування особистості. За цими процесами, як зазначає К.  Ушинський, 
втратили з поля зору особистість з її неповторним духовним світом. Учений 
наголошував, що розрив між важливими складовими становлення особистості – 
навчанням, вихованням і розвитком – негативно впливає на дитину, заважаючи їй 
розвиватися гармонійно і природо-відповідно.

Як діаметрально протилежну німецькому вихованню розглядає К. Ушинський 
систему виховання в Англії. Він указує, що для громадського виховання в Англії 
“…вченість становить одну з професій людини, якою вона може зайнятися, коли 
їй нічого більше робити...” [6, c. 56]. Англійська школа розглядає науку як засіб для 
розвитку характеру, звичок, способу мислення, манер справжнього джентльмена. 
Останнього вона вважає ідеалом англійського виховання.

Аналізуючи внутрішній бік, розпорядок життя навчальних закладів Англії, 
К.  Ушинський наголошує, що головним їх завданням було виховання характеру, 
звички володіти собою (selfgovernment). Педагог також зазначає, що в англійських 
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навчальних закладах учні та студенти, як правило, перебували постійно, у цих 
закладах панував “…якийсь напівсімейний, напівобщинний дух і спостерігається 
іноді надзвичайна строгість” [6, c.  61]. Свобода не була пріоритетом цих шкіл, це 
стосувалося і студентства, яке на теренах тогочасної Російської імперії відзначалося 
набагато більшою волелюбністю.

К. Ушинський описує життя англійського студентства, вказуючи, що молоді 
люди постійно перебували під строгим, майже монастирським наглядом і повинні 
були дотримуватися численних правил. Це часто призводило до того, що оксфордська 
молодь, виїжджаючи за межі свого університету, “…винагороджує себе з лишком за 
всі нестатки монастирського життя” [6, c. 61]. Такий спосіб життя, безперечно, не міг 
бути підґрунтям для прийняття свободи як важливої цінності, гальмував розвиток 
демократичних стосунків у навчально-виховних закладах.

Аналізуючи стиль життя англійських освітніх закладів, К.  Ушинський 
вказує, що там існує один особливо важливий елемент, якому підкоряються всі 
– учні, наставники і навіть служники. Це керівництво (training). У жодній мові 
немає точного тлумачення і дослівного перекладу англійського “training”. Педагог 
переконаний: саме він визначає невидимий дух навчального закладу, що “…якоюсь 
залізною волею підкоряє собі всякий особистий характер” [6, c. 61]. Проте, наголошує 
К. Ушинський, такий стан справ урівноважується тим, що кожен англійський учень 
і студент досконало знає свої права й обов’язки та вміє за них боротися, відстоюючи 
тим самим свою свободу. Особливо розвиненим у зв’язку з цим в англійських школах 
є самоврядування (selfgovernment).

Англійські педагоги у вихованні дотримуються правила “розсудкової моралі 
Локка”, яке звучить так: “Чим раніше почнете ви поводитися з хлопчиком, як iз 
дорослою людиною, тим швидше він стане людиною” (The sooner you treat him as a 
man, the sooner he will begin to be one) [6, c. 61]. К. Ушинський не був прихильником 
такого раннього, штучного дорослішання англійських дітей, вважаючи, що така 
англосаксонська педагогіка “…скоро стирає той золотий пил наївності, яким природа 
обсипала легкі крила дитинства” [6, c. 62].

Аналізуючи виховну концепцію англійської системи освіти, К.  Ушинський 
бере до уваги школу Ітон – навчальний заклад для дітей вищого класу. Головні 
положення концепції ітонського виховання полягали у тому, що весь уклад життя 
цього закладу мав багаторічну історію і чітко визначені традиції, підкорення яким 
було альфою й омегою для кожного, хто переступав поріг цього закладу. Громадська 
думка була визначником цінностей цієї школи, і батьки в жодному разі не могли 
її змінити: “Для того ж, щоб Ітон змінив свою педагогіку, треба, щоб Оксфорд та 
Кембридж зрадили її; а для цього потрібна, не більше, не менше, як корінна зміна 
громадської думки про виховання взагалі, яка залежить, звичайно, не від батьків 
ітонських вихованців, а від усього ходу народного розвитку”                  [5, c. 47]. Таке 
виховання мало на меті сформувати свідомого громадянина держави. К. Ушинський 
указував, проте, що ітонські правила шкільного життя не давали змоги надто вільно 
почувати себе у шкільних стінах, чітка ієрархія була підґрунтям особливого статусу 
вчителя і старшокласника. Традиційно старшокласники ставали наставниками 
молодших школярів, які повинні були підкорятися їм у всьому. З огляду на відсутність 
демократичного стилю життя у цих школах, К. Ушинський був стриманим у позитивних 
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оцінках ітонської школи щодо свободи і самовизначення особистості: “Зрозуміло, що 
при такому взаємному зв’язку між суспільством і громадським виховним закладом 
виховання може посуватися вперед тільки з рухом усього суспільства і правила його 
пануватимуть над окремими вимогами всією силою громадської думки, перед якою 
мусять ховатися особисті егоїстичні розрахунки” [5, с. 48].

Реформи освіти на теренах Російської імперії у досліджуваний період, 
безумовно, мали дієвий та прогресивний характер, хоч були надто далекими від 
розв’язання насущних практичних проблем та питань. У листах від І.  Бєлюстіна 
(товариш і однодумець К.  Ушинського щодо організації освіти. – І.В.) чітко 
простежується об’єктивна оцінка тогочасного стану освіти: “Коли вдивляєшся близько 
в те, що сталося з 1789 до 1832 р. у початковiй освітi, то вiдразу вражає і могутність 
цієї ідеї, і порожнеча дослідів, проведених для її здійснення” [1, с. 408]. К. Ушинський 
вважав, що у тогочасній Росії, коли “народ став прокидатися до самостійного життя і 
виявив потребу навчання” [1, с. 409], можна уникнути тих помилок, які були допущені 
в зарубіжній педагогіці. Зокрема, вчений детально аналізував французьку реформу 
освіти, автором якої був Гізо. Через 40 років після французької революції 1789 року 
були здійснені глобальні демократичні реформи у галузі освіти, проте цілковитої 
практичної їх реалізації громадяни не відчули. К. Ушинський передбачав подібне і 
у вітчизняній освіті, від чого часто застерігав на сторінках своїх педагогічних праць 
[1, с. 409].

Педагог детально аналізував і порівнював виховні системи англійських 
та німецьких шкіл, ніколи, проте, не замовчуючи їхніх недоліків: “...масам людей 
англійські школи недоступні; робітники заводів поспішають забрати своїх дітей зі 
шкіл, як тільки вони можуть що-небудь заробити” [1, с.  411]. Способи навчання, 
вказує педагог, в англійських школах порівняно з німецькими поверхові i механічні; 
але їхня безперечна перевага – стислість уроків, різноманітність шкільного життя, 
прогулянки, рухи тіла, гімнастичні вправи. Учні англійських шкіл “…сміливіші, 
вільніші та незалежніші, і в цьому плані не лише вищі, а й народні англійські школи 
є виразниками головних рис народного характеру — самостійності і свободи” [1, 
с. 411]. Цих декілька фраз переконують, що для К. Ушинського свобода і самостійність 
у навчально-виховному процесі, є найважливішими показниками здоров’я 
освітянської ниви [1, с. 411].

Отже, аналіз педагогічної спадщини К.  Ушинського дає підстави 
стверджувати, що вчений активно шукав оптимальну модель побудови навчально-
виховного процесу, у якій би реалізувалися ідеали свободи, демократії, гуманізму. 
Акцентуємо увагу на об’єктивному, проте не упередженому підході автора до 
педагогічних концепцій зарубіжної школи. К.  Ушинський у своїх працях завжди 
вказував і на позитивні, і на негативні аспекти зарубіжної педагогіки, шукаючи те 
раціональне зерно, яке можна було б успішно використати у вітчизняній виховній 
системі.
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