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ГУМАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАСОБАМИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ

У роботі розглядаються особливості впровадження цінностей християнської 
етики для гуманізації виховної роботи у вищому навчальному закладі. Вказано 
психолого-педагогічні аспекти морального виховання молоді. Християнська етика 
як наука про повагу фізичного і духовного життя на основі абсолютних цінно стей, 
якими наповнена християнська культура, ґрунтується на універсальному моральному 
законі людства - десяти Заповідях Божих і двох головних заповідях Любові, а також 
на справах мило сердя щодо душі та тіла ближніх, євангельських: радах і блаженствах.

Проблемі аналізу цінностей сучасного українського вихо вання для 
гуманізації виховної роботи у вищому навчальному за кладі, які ґрунтуються на 
християнсько-моральних засадах при свячено низку робіт О. Вишневського [1], О. 
Киричука [3], О. Сухомлинської [6]. В умовах становлення і розбудови незалежної 
Української держави особливо гостро постає проблема духовного відродження 
народу на основі засад християнської моралі. Християнство є традиційною релігією 
українського народу і вже біль ше 1000 літ формує духовну культуру українців. 
Без духовних потреб, моральної відповідальності перед ближнім і усім наро дом, 
без патріотичних почуттів не може набрати одухотвореності і освітньо-виховна 
діяльність.

Духовні цінності пов'язані з релігією як зв'язком, так і зу стріччю та життям 
людини з Богом, Який є один для всіх, і тому людина повинна правильно будувати 
свої відносини з Творцем, вбачати у Ньому найвищий сенс свого існування. Кожна 
людина має природне право на пізнання Бога і Його законів, тому це пра во не можна 
обмежувати в навчальних закладах.

Був час, коли ми всі були переконані, що все в нашій школі, підпорядковане 
вихованню громадянина. І голосно про це промо вляли, хоч факти свідчили про 
розмежування слова і діла [2].

Усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом і людь ми, навчальні 
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заклади повинні наповнювати всі ланки виховної роботи духовним змістом. Бог є 
Любов (1 Ів. 4, 7-8). Кожна лю дина, маючи в собі Бога є джерелом любові для Інших. 
Христи янське виховання формує духовність людини. Християнська ду ховність - це 
причетність людини до Божественного через віру, надію й любов. Духовність - це 
приналежність людини до свято сті й досконалості. Духовність — це збереження 
моральних і ду ховних традицій предків. Духовність - це життя людини у Свя тому 
Дусі. Людина - істота духовна, бо народилася від Бога Ду ха. Як така, вона дозволяє 
вести себе Духом. Бог сотворив Духа в людині. Тому духовна людина - та, яка вірить, 
любить і шукає Бога - джерело добра. Чим частіший, міцніший зв'язок людини з 
Богом, тим багатшою є її душа, тим міцнішим є осердя духовнос ті в людині. Яка душа 
людини, яке в неї серце, таким є її життє вий шлях, її поведінка. Ось чому ідея Бога 
повинна бути панів ною у людській свідомості, в її душі. Духовне життя людини - це 
житія її з Богом ("Бог є Дух"), зі Святим Письмом, з християнсь кою вірою у безсмертя 
душі та день Страшного Суду Божого. Воно починається у душі і відноситься до душі 
та й прямує до Найвищого Духа - Бога у Трійці Святій Єдиній.

Духовність може бути тільки в таких людей, що визнають наявність, 
нетілесність та безсмертність душі і її залежність від вищої істоти - Господа Бога. 
Отже, духовність - це стиль релігійного життя, гармонійна дія богословських та 
моральних чес нот в особі, яка спричиняє гідну відповідь людини дарам Божої 
благодаті й харизмам Святого Духа та вільною волею йде Божій волі назустріч, 
прагнучи щоденно наслідувати Ісуса Христа і Йо го Матір та й святих Божих угодників. 
Духовність - це релігійна або моральна культура душі, тобто коли людина відповідає 
за свої вчинки перед собою, ближнім і Богом. За висловом відомого французького 
інтелектуала Анрі Манро, двадцять перше століття буде століттям духовності або 
його взагалі не буде.

Щоб вийти з економічної, політичної кріпи, люди повинні вийти з кризи 
моральної. Бо, як правило, за негараздами суспіль ства стоїть його моральне 
зубожіння. Марно й сподіватися дотри мання десятків тисяч державних законів, 
якщо не дотримуються 10 Заповідей Божих. Адже цінність демократії - в рівності 
людей перед законом. А він виростає з рівності людей перед Богом.

Українська педагогічна думка в дискусії про те, що мало б бути пріоритетним 
у навчальному закладі - навчання чи вихован ня - схилилася до світової: виховання. 
Та виховання й навчання - взаємообумовлені процеси. Тому знання, які несуть 
предмети, - це необхідна теоретична основа для виховання. Отже, вихована людина - 
це не якась інша людина, ніж та, яка є переконаною в істинності своїх знань. Знання 
не заради знань, а вони потрібні для формування світогляду людини, для виховання 
її духовного типу. За Григорієм Ващенком, світогляд - золотий фонд нації.

Будь-яка мораль, щоб дати добрі результати, повинна спи ратися на щось 
дуже сильне, міцне. Не випадково найважливі шим у моралі є питання авторитету. 
Суттєвим є те, хто дає вказі вки не красти, не вбивати: мама, викладам, якась партія 
чи так каже не робити Сам Господь Бог? А Він є найбільшим авторите том для 
людства, тому Його аргументи - найсильніші. Ось чому моральне виховання має 
здійснюватися на релігійній основі, на розмові про Бога, на розмові з Ним.

Саме християнська мораль містить у собі моральний закон для всіх 
- імперативи у вигляді Заповідей Божих, стосується пра вил поведінки. Тому, 
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справедливо, претендуючи на універсальність, мораль здатна об'єднати довкола себе 
всіх. Сучасна антропологія розглядає цілий ряд типів людей: homo sapiens - людина 
розумна; homo spiritus (animus) - людина духовна (носій високоморальних духовних 
цінностей); Ното simplех - людина проста; homo faber - людина працівник; homo 
politikus- людина політик; homo ludens - людина гравець; homo  duplex - людина 
подвійна. Сьогоднішній шлях гуманізації освіти: від  homo sapiens до homo spiritus.

"Християнська етика" - один із наймолодших навчальних предметів у 
сучасній вищій школі. Він належно вписується у навчально-виховний процес і при 
відповідній підготовчо-організаційній роботі з боку методичних служб, Церкви й 
громадськості, сподівається на позитивні результати. Християнська етика - це не 
тимчасова акція, а цілісна концепція виховання на християнських морально-етичних 
засадах. Виховний потенціал предмета пере оцінити важко. Та, крім виховної, він 
виконує ще й пізнавальну функцію: даючи знання про гармонійний устрій Всесвіту, 
пред мет формує гармонійну особистість. 

Предмет учить жити між людьми на білому світі: у стислій формі навчає 
мудрості бібліотек, розглядає проблеми філософій, задовольняє пошуки людського 
духу. Християнська етика пропонує Мудрість Божу, яку ласкаво об'явив Сам Господь 
Бог, щоб студентська молодь не починала з нуля в пошуках одвічних істин.

На таких лекціях студенти не марнують часу: йде духовне збагачення і 
духовне самовираження. Завдання навчального за кладу - допомогти студенту 
Бога знайти й відчути Його в глиби нах своєї душі. Предмет робить і ще зробить 
незрівнянно більше, ніж загони міліції чи роки тюрми. Як підтвердження цьому - 
сло ва українського Сократа, Григорія Сковороди: "Релігія надає людському серцю 
бажання того, до чого її примусом тягнуть громадянські закони". Предмет нікого 
не кривдить, а вчить ша нувати релігійні переконання один одного. Викладачі 
християн ської етики є достатньо зрозумілі і делікатні, поважають гідність особи 
кожного студента. Ніхто нікого не заганяє до греко-католицької, православної чи 
протестантської церкви.

Християнсько-етичне виховання с безперервною працею над формуванням 
душі й тіла людини. Метою християнського етичного виховання е ви явлення, 
формування та розвиток природних та надприродних задатків душі й тіла, до 
осягнення єдності життя людини з Божи ми законами. Християнська етика є наукою 
про моральне добро людини на основі абсолютних цінностей, якими наповнена 
хрис тиянська культура [4].

Основою християнсько-етичного виховання є цінності. Цін ність - як 
абсолютна безвідносна значимість. Цінність - знання, яке здобуваємо за ціле життя 
і яке допомагає робити правильні рішення. Цінності поділяються на: абсолютні 
(доброта, любов, правда, справедливість, гідність, свобода, чесність) — вони є 
своє рідним колом, радіус, якого прямує до безконечності, бо подаро вані нам 
Богом; національні (патріотизм, національна гідність, державотворчі прагнення, 
Історична пам'ять, змагання до єднос ті); громадянські (права і свободи, обов'язки, 
соціальна гармонія, повага закону); сімейні - родинні (подружня вірність, турбота 
про дітей, стосунки у сім'ї, пам'ять предків); особисті (риси хара ктеру, поведінка, 
стиль приватного життя). Кола національних, громадянських, родинних і особистих 
цінностей мають свої ви значені радіуси, величина яких залежить від чисельності 
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народу, громади, родини та їх особливостей [5].
Різноманітне вживання слова цінність у повсякденній мові та в інших 

галузях науки. Якісні цінності: релігійні, інтелектуа льні, моральні, естетичні, 
вітальні. Людська особа може бути но сієм наступних цінностей: релігійних (святість, 
особиста віра, прагнення до досконалості), інтелектуальних (проникливість, роз-
судливість, інтуїція), моральних (смирення, чистота, щедрість, милосердя, лагідність), 
естетичних (краса, чарівність, дотепність, художній смак), вітальних (статевість, 
жвавість, енергійність) та інших цінностей. Людина покликана у житті бути носієм 
таких цінностей, а не мати різноманітні, матеріальні, інтелектуальні цінності [5]. 
Християнський принцип етичного виховання зву чить: шукайте найперше Царства 
Божого, а все решту вам додасться (Мт. 6. 33). Слід продовжувати дослідження 
з певних напрямів: ієрархія значимостей та ієрархія цінностей; шкала інтенсив-
ності значимостей та цінностей; своєрідність (замкненість) кате горій значимостей 
та цінностей (неможливість переходу від одні єї "значимості чи цінності до іншої 
шляхом інтенсифікації). При рода цінностей: об'єктивність, трансцендентність; 
природа мора льних цінностей: передбачає особу, відповідальність, викликає дію 
совісті, нагорода і покарання, необхідність набувати, найви ще добро для особи.

Запропоновані духовні цінності християнсько-стичного ви ховання 
допоможуть викладачам враховувати їх в українських навчально-виховних закладах і 
усвідомлювати вимоги духовного, морального виховання та власної відповідальності  
для виховання молоді.
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