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ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ 
ШКІЛ ВІДОМСТВА СВЯЩЕННОГО СИНОДУ В УКРАЇНІ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ) 
 
Якісні зміни усіх галузей життєдіяльності суспільства висувають но-

ві вимоги до формування особистісних якостей людини, що пов’язані з не-
обхідністю вдосконалення навчально-виховного процесу в загальноосвіт-
ній школі з опорою на національний історико-педагогічний досвід. Сучас-
на дійсність характеризується дефіцитом духовних цінностей, морально-
етичних констант. Посилення прагматизму в культурному середовищі, по-
пуляризація у засобах масової інформації споживацької психології зумо-
вили тенденцію формального ставлення до духовного зростання особисто-
сті, нівелювання моральних та етичних цінностей. Ці негативні тенденції 
можуть призвести до втрати історичної і національної самосвідомості, по-
слаблення патріотичних і громадянських почуттів. Тому державними до-
кументами: Національною доктриною розвитку освіти в Україні, концепці-
ями національного, громадянського, превентивного виховання, Законом 
України «Про захист суспільної моралі», Указом президента України «Про 
першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності 
українського суспільства», програмними документами, прийнятих у 
контексті Болонського процесу, – наголошено на доцільності звернення і 
творчого застосування педагогічного досвіду духовно-морального вихо-
вання дітей та молоді. 

Проведений аналіз засвідчив те, що численні, однак розрізнені, нау-
кові узагальнення про місце релігії в освітньо-виховній системі висвітлено 
у працях: С. Вдович, Л. Геник, О. Каневська, І. Курляк, І. Мищишин, 
Н. Сабат, Ю. Щербяк (історичний аспект релігійно-морального виховання 
молоді в Україні); Р. Бєланова, А. Вихрущ, О. Вишневський, В. Жуковсь-
кий, І. Климишин, М. Стельмахович (християнська педагогіка у сучасній 
українській виховній системі); А. Колодін, Н. Кочан, Г. Лозко, В. Пащенко 
(проблеми світського навчання та взаємовідносин школи і церкви); 
В. Докаш, М. Закович, В. Лешан, О. Шнурова, В. Тараненко, Л. Шугаєва 
(методичні рекомендації до викладання релігієзнавства). Однак автори по-
біжно висвітили питання історії церковних загальноосвітніх шкіл, не роз-
крили завдання, зміст духовно-морального виховання учнів у них. Окремі 
аспекти формування духовних цінностей дітей та молоді у творчій спад-
щині видатних педагогів, місця духовно-морального компоненту в струк-
турі особистості вчителя та його виховного значення в історико-
педагогічних дослідженнях (М. Богуславський, Л. Журенко, С. Золотухіна, 
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М. Євтух, Т. Ільїна, О. Каневська, І. Кучинська, Н. Мещерякова, 
О. Неживий, Е. Панасенко, З. Равкін). Огляд джерел доводить доцільність 
вивчення і критичної оцінки досвіду духовно-морального виховання у цер-
ковних загальних школах другої половини ХІХ століття – часу масового 
розвитку цього типу закладів. 

Формулювання мети статті: конкретизувати принципи духовно-
морального виховання учнів і засоби реалізації їх у початкових школах ві-
домства Священного Синоду. 

Характерною особливістю вітчизняної педагогіки другої половини 
XIX – початку XX століття був процес інтенсивного розвитку теорії вихо-
вання, надання їй самостійного статусу у межах педагогічної науки. Епіце-
нтром гострих дискусій та ідейної боротьби стала проблема людини і шля-
хи її виховання. Безумовно, центральним питанням різноманітних науково-
педагогічних течій було питання про виховний ідеал, мету і сутність вихо-
вання, його завдання, що обумовлювало розробку інших його аспектів – 
шляхів, змісту, форм і засобів. Теоретичне обґрунтування сутності та зміс-
ту цих провідних педагогічних категорій стало першоосновою і для 
розв’язання проблеми духовно-морального виховання в загальноосвітніх 
закладах, що належали відомству Священного Синоду. 

Аналіз освітньої теорії та практики педагогів, філософів та громадсь-
ких діячів політиків дозволив виокремити провідні принципи побудови 
виховного процесу загальноосвітніх закладів відомства Священного Сино-
ду: урахування різновекторності суспільно-економічного розвитку імперії; 
визнання пріоритету православної віри; принцип опори на загальнолюдські 
цінності та раціональний компонент релігійної освіти; принцип авторитар-
ності державних механізмів впливу на організацію освітнього процесу. 

Процесуальність духовно-морального виховання ми пов’язуємо, на-
самперед, із динамізмом структури самого цього процесу – здатністю до 
руху за рахунок певної циклічності таким чином, щоб кожний новий етап 
міг забезпечити новий, більш високий у порівнянні із попереднім рівень 
якісних характеристик процесу духовного виховання молоді Російській 
імперії у другій половині ХІХ століття – від демократизму середини ХІХ 
століття до відновлення авторитаризму у змістовному наповненні навчаль-
них курсів, запровадження жорсткої цензури, від освіченості викладачів до 
врахування полікультурності соціального середовища. 

З історичних джерел відомо, що принцип народності освіти визнача-
вся прагненням держави через чітко визначений зміст навчання задоволь-
нити освітньо-виховні потреби народу. У розумінні правлячих кіл Росії, 
сутність цих потреб визначалася сформульованою міністром освіти 
С. Уваровим тріадою: «Православ’я, самодержавство, народність» [2, 
с. 215]. Самодержавство розглядалося як непорушний базовий устрій жит-
тя народу, а відданість і служіння імператору вважалися громадянськими 
обов’язками усіх підданих. Православ’я було основою духовного життя 
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народу і опорою верховенства царської влади. Народність розглядалася 
передусім у контексті патріархальності народу, обов’язку слухняності вла-
ді та церковним служителям. 

Єдність політичного та релігійного напрямів суспільного розвитку у 
Російській імперії, до складу якої входили більшість українських губерній, 
впливало на вибір основних засобів формування світогляду української 
молоді того часу. Аналіз реальних наслідків політичних заходів у галузі 
шкільної освіти дозволили виявити систему використаних засобів забезпе-
чення даного процесу, до яких ми відносимо: організацію курсів катехізи-
су, закону Божого, священної історії; просвітницьку діяльність православ-
них релігійних товариств; специфіку підготовки учительства для загально-
освітніх закладів; поєднання релігійної філософії з філософією освіти; за-
конодавче регулювання питань релігійності викладання у світських зага-
льноосвітніх закладах; економічні важелі впливу відповідно до реалізації 
програми релігійного виховання молоді. 

Наявний історичний матеріал, автентична джерельна база дозволили 
зробити комплексний аналіз наслідків політики зміни світоглядних основ 
духовно-морального виховання в школах відомства Священного Синоду 
другої половини ХІХ століття. Так, історичні факти нами були системати-
зовані у наступну систему: прихований консерватизм та еклектизм; закла-
дання основ державної шкільної системи; десакралізація суспільних наук; 
посилення науковості викладання; глибока регіоналізація варіантів прак-
тично спрямованої загальної освіти в церковних загальноосвітніх закладах. 

Специфіка викладання предметів релігійного та релігієзнавчого зміс-
ту у школах визначалася динамічною еволюцією від теоцентризму до ек-
лектичного варіанту релігійно-раціональної виховної системи. Як відомо, 
упродовж усього ХІХ століття неписьменність народу залишалась однією з 
головних культурно-соцiальних проблем як Росії в цілому, так i зокрема 
України. У 1856 р. в Російській імперії діяло 1 320 початкових шкіл, або 
одна школа припадала на 9,6 тис. жителів, а один учень – на 150 чол. [1, 
с. 513]. Скасування кріпосництва стало своєрідним поштовхом до масового 
культурно-освітнього руху прогресивних сил суспільства, який зумовив 
державні освітні реформи. 

У досліджуваний період, Священний Синод розробив та видав цілу 
низку указів i положень, які стосувалися розвитку початкової освіти, 
залучивши до цієї справи православне духовенство. Так, у 1864 р. були 
розроблені та видані «Положення про початкові народні училища». У 
1884 р. – особливі «Правила про церковні парафiяльнi школи», до яких 
Синодом у 1886 р. було внесено доповнення спеціальними постановами 
від 14 лютого, 20, 27 березня, 3 квітня та 2 травня. Відповідно до цих 
правил, міністерські та земські початкові школи відтоді підлягали 
духовному відомству. Розроблено i затверджено «Програми навчальних 
предметів для церковнопарафіяльних шкіл», які характеризувалися 
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зменшенням навчального часу для вивчення загальноосвітніх предметів, 
уведенням групи сільськогосподарських і професійних завдань, що було 
підтверджено Циркуляром Міністерства народної освіти 30.03.1889 за 
№ 5714 про наділення шкіл землею і створення пільгових умов для 
впровадження в початкових сільських школах садівництва та 
сільськогосподарських ферм [2, с. 231]. 

У 1891 р. було вироблено «Правила про школи грамоти», які 
надавали цьому виду шкіл законного статусу та регламентували їхню 
дiяльнiсть. У 1896 р. опубліковано «Положення про управління школами 
церковнопарафіяльними i грамоти відомства православного сповідання». 
Церковнопарафіяльні школи отримували певну матеріальну допомогу від 
уряду. Саме після затвердження «Правил про церковнопарафіяльні школи» 
урядові асигнування на потреби шкіл з кожним роком поступово зростали. 
Тому, наприкінці XIX століття церковна школа стала основним типом 
початкової урядової школи. Право верховного нагляду за цим типом шкіл 
в українських губерніях належало єпархіальним архієреям, який для 
місцевого спостереження обирав найбільш досвідчених спостерігачів. 
Склад учителів церковних шкіл переважно був таким: законовчитель (як 
правило, парафіяльний священик) і вчитель; у двокласних школах – 
законовчитель і два вчителі. 

Після введення «Правил» єпархіальне керівництво здійснювало 
контроль навчально-виховного процесу у церковних школах. Це привело 
наприкiнцi ХIХ ст. до встановлення відносно правильної навчально-
виховної роботи та задовільних результатів у бiльшостi церковних шкіл. 
Так, у звiтi Кременчуцького вiддiлення Полтавської єпархії вiдмiчалося, 
що процес навчання та виховання відбувається успішно у тих школах, які 
мають добре матеріальне оснащення, в яких не часто змінюються вчителі, 
а завідуючий школою з любов’ю ставиться до своєї праці. Саме з цієї 
причини, наприклад, у Великих Будищах (Зiнькiвський повіт) навчальний 
процес був добре налагоджений у двох монастирських школах [3, с. 641]. 
Але були й такі, де шкільна справа перебувала у незадовільному стані. Так, 
єпархіальний наглядач після вiдвiдування уроків у жiночiй школі грамоти 
при Миколаївській церкві Великих Будищ Зiнкiвського повіту 
констатував: «відчувається загальна втома, пригнічення будь-якої уваги, 
що стає причиною нудьги і важкості» [3, с. 638]. У звітах Переяславського 
єпархіального вiддiлення зазначалося, що Жуківська та Бзовська школи за 
трирічне існування не випустили жодного учня [5, с. 130]. Не було 
жодного випуску протягом шести років і у Лялинськiй та 
Шабельникiвськiй школах Золотонiського повіту з моменту відкриття їх у 
1891 році [8, с. 261]. Не завжди у церковних школах якість учнівських 
знань з різних предметів була на однаковому рiвнi. Наприклад, 
Пирятинське вiддiлення вiдмiчало, що Закон Божий, на вiдмiну від інших 
предметів, діти засвоїли краще, гірше – арифметику [5, с. 130]. Діти 
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Жукiвської школи грамоти краще опанували арифметичний матеріал, 
російською ж мовою читали задовільно [9, с. 125–126]. 

На відміну від шкіл Міністерства народної освіти, які до 1897 р. не 
мали єдиних програм, церковнопарафіяльні школи вже у 1885 р. отримали 
програми, складені Синодом. У вступі було чітко сформульовано основний 
принцип, за яким будувалась навчально-виховна робота цих шкіл [6, с. 99]. 

У 1875 р. при Сампсоніївській церкві, яка була приписана до 
Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря, засновано невеличку 
школу для хлопчиків на кошти таємного радника Й. С. Судієнка. Учителем 
у школі працював ієромонах Харитон Карпиленський. 1888 р. тут уже 
навчалося більше ніж 30 учнів. На кошти єпископа Полтавського Іларіона 
було споруджено нове приміщення для школи на 50 учнів, де, крім 
обов’язкових загальноосвітніх предметів – учнів навчали садівництва, 
городництва, палітурної справи тощо. З 1899 року тут, на землі, 
подарованій купецькою дочкою М. К. Прохоровою, при сприянні єпископа 
і монастиря було відкрито трикласну церковну учительську школу для 
підготовки вчителів церковнопарафіяльних шкіл. Парафіяльні школи 
відкривалися практично при кожній церкві. Для більшості українських 
губерній існування церковнопарафіяльних шкіл було майже єдиною 
можливістю прилучення сільських дітей до початкової грамоти. Навчання 
в них було безкоштовним, але батькам доводилося вносити певні суми 
грошей на навчальну літературу, на опалення приміщення взимку та інші 
потреби. 

Церковнопарафіяльні школи були як змішаними, так і роздільними – 
для хлопчиків і дівчаток. Простий народ ставився до них з довірою, 
парафіяни охоче віддавали до них своїх дітей, адже їх навчали там читати, 
писати, рахувати, церковного співу, знань про традиції і свята. На кінець 
XIX століття в губернії у системі початкової освіти переважали церковні 
школи, яких було значно більше, ніж шкіл Міністерства народної освіти. 
Найбільше шкіл духовного відомства було в тих повітах, де порівняно 
мало було земських шкіл [2, с. 402]. 

Великою заслугою шкіл духовного відомства було те, що вони 
охоплювали навчанням дівчаток. Окрім загальнообов’язкових предметів їх 
навчали ще й ведення домашнього господарства. Зокрема, у 1888 р. при 
Козельщинському Різдвяно-Богородицькому жіночому монастирі було 
відкрито жіночу двокласну церковнопарафіяльну школу. Тут виховувалося 
30 дівчаток. Школа мала прекрасну для тих часів бібліотеку. Крім 
обов’язкових предметів, дівчатка навчалися кулінарії, рукоділля, 
малювання (воно давало змогу талановитим ученицям підготуватися до 
занять у школі іконопису при общині). Основним же завданням жіночої 
церковнопарафіяльної школи була підготовка дівчат до подружнього 
життя та ведення господарства [7, с. 992]. 

На середину 90-х років XIX ст. при монастирі в Козельщині діяло дві 
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церковнопарафіяльні школи: одна для хлопчиків, друга – зразкова 
двокласна для дівчаток, працювали майстерні, аптека, були різні 
допоміжні споруди. Значну підтримку надавала школі ігуменя Олімпіада, 
яка служила у монастирі протягом 1896–1915 років. Вона багато зробила 
для розширення благодійної діяльності монастиря та розвитку освіти на 
Козельщині. Ігуменя Олімпіада влаштувала школу при монастирі, 
випускниці якої після незначної додаткової підготовки витримували 
екзамени на звання народних учительок, могли вступати у єпархіальне 
училище чи гімназію [7, с. 992]. 

В останнє десятиліття ХIХ ст. церковна періодика почала 
зосереджувати увагу на найкращих з навчально-виховної роботи 
церковнопарафіяльних школах. Фактичним підтвердженням успішного 
навчання у церковних школах того чи іншого повіту слугував випуск учнів 
із пільговим свідоцтвом IV розряду з відбування воїнської повинності [2, 
с. 131]. Перспектива отримання подібної пільги була стимулом під час 
навчання у церковнопарафіяльних школах та школах грамоти. Для 
отримання пільги учні складали особливий іспит перед спеціальною 
екзаменаційною комiсiєю, створеною з духовних осіб. Ці пільги мали (за 
«Статутом про військову повинність» ті учні, що успішно закінчили курс 
однокласної церковнопарафіяльної школи, що було зафіксовано у 
свiдотцтвi про закінчення. 

Рішенням Синоду від 28 жовтня 1898 р. було встановлено в 
однокласних школах духовного відомства трирічний курс навчання замість 
дворічного, що зблизило ці заклади із міністерськими народними 
училищами. Не зважаючи на труднощі, православна церква відігравала 
певну роль у формуванні духовної культури народу. Церковнопарафіяльні 
школи виховали не одне покоління українських селян і дали їм початкову 
освіту. Релігійна спрямованість цих шкіл покликана була слугувати 
зміцненню моральних устоїв сім’ї і суспільства. 

Духовенство переважно з глибоким розумінням ставилося до 
організації навчально-виховного процесу. Серед учителів 
церковнопарафіяльних шкіл, представників української інтелігенції, було 
чимало таких, які по-справжньому любили дітей і стійко переносили 
матеріальну скруту і злидні. 

Підсумовуючи, зазначимо, що у другій половині XIX століття 
церковні школи відігравали помітну роль в духовно-моральному вихованні 
народу. Не зважаючи на прагнення чиновницького апарату уряду зробити 
церковнопарафіяльні школи знаряддям ідеології широких народних мас, ці 
школи сприяли підвищенню грамотності населення, змістовно відповідали 
його духовним потребам, забезпечували розв’язання виховних завдань. 
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