
«Young Scientist» • № 9 (49) • September, 2017

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

407
УДК 253+271.2-1:27

ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ 
ДОШКІЛЬНИКІВ У ПАСТИРСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ  

КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
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У статті відкривається актуальна проблема періодизації розвитку християнського світогляду дошкільників 
у пастирській педагогіці кінця ХХ – початку ХХІ століття. Охарактеризовано особливості досліджуваного 
періоду в контексті дошкільної педагогіки. Виявлено особливості християнського виховання та можливості 
пастирської педагогіки. Пропонується періодизація розвитку християнського світогляду дошкільнят в 
означений період. Таким чином, висвітлюється процес розширення повноважень сучасного пастиря в 
Україні та можливості пастирської педагогіки у формуванні християнського світогляду дошкільників.
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Постановка проблеми. Сьогодення змушує 
вирішувати складні і незвичні завдання, 

що посилює важливість формування особистос-
ті, починаючи з дошкільного дитинства, свідо-
мого ставлення до життя, умінь виділяти, ква-
ліфікувати, запам’ятовувати та збагачувати свій 
індивідуальний досвід новою інформацією. Тому 
«пріоритетом для освітян-дошкільників має ста-
ти розвиток особистості, її компетентності у різ-
них сферах життя, а не її предметна підготовка 
до майбутнього шкільного життя» [7, с. 5]. Лише 
за цих умов дитина навчиться з перших років 
йти назустріч життю, реалізувати свій потенці-
ал, бути відкритою для життєвих вражень, жити 
у злагоді з довкіллям і згоді з собою. Після роз-
паду СРСР Україна отримала досить ефективну, 
хоч і надто заідеологізовану систему дошкільно-
го виховання, яке, за оцінками вчених і практи-
ків, було одним із найкращих у пострадянському 
просторі. За період від 1991 р. до кінця століття, 
довкілля «зазнало кардинальних змін, як у пози-
тивному, так і негативному вимірах, оскільки ці 
зміни були спричинені не лише цілеспрямованою 
державною політикою з реформування галузі, а 
й тривалими кризами в економічному і суспіль-
ному розвитку країни. Відповідно в перші деся-
тиліття XXI століття дошкілля все ще перебуває 
на етапі довготривалої трансформації» [8, с. 7].

Еволюційному поступу дошкільного вихован-
ня України притаманні процеси становлення, 
розвитку та вдосконалення на різних історичних 
етапах. Особливих змін його розвиток зазнав на 
межі XX-ХХІ століття, під впливом суперечли-
вих економічних та соціокультурних умов. У цей 
період в Україні відбулася зміна державної іде-
ології, виховних ідеалів, проте держава пере-
живає великі соціальні труднощі, війну, випро-
бування. Далі продовжує руйнуватися духовний 
уклад української нації, у швидкому темпі світ-
ського життя зароджуються нездорові паростки 
злих намірів, не вщухають міжрелігійні при-
страсті, активізується гоніння за матеріальними 
статками будь-якою ціною, а турбота за дітей не 
набула широкомасштабного плану.

Водночас, активізується пастирське служін-
ня, здійснюється адаптація священика у сус-
пільному середовищі, розширюється сфера душ-
пастирської діяльності, зокрема капеланство, 

волонтерство, що торує світлу дорогу віри та лю-
бові. Нині взято курс на духовне виховання ді-
тей, виведення їх на Божий, шлях, здобуття тих 
корисних навиків і духовно-моральних якостей, 
які були в пошані у всі часи: щира віра в Бога, 
сердечна любов до своєї Церкви, Вітчизни, рідної 
української мови і християнських традицій.

У цьому аспекті важливим є звернення до фі-
лософської та педагогічної думки України кін-
ця ХХ – початку ХХІ століття, що характеризу-
ється багатством напрямів і концепцій, а також 
обґрунтуванням національних інтересів та цін-
нісних орієнтирів української освіти. Всебічний 
аналіз досвіду попередників сприятиме вдо-
сконаленню процесів формування та розвитку 
християнського світогляду дошкільників засоба-
ми пастирської діяльності. Необхідність розроб-
ки богословського виміру методики пастирської 
роботи з дітьми дошкільного віку посилюється 
у зв’язку з тим, що пастирська діяльність більше 
зосереджена на дорослих людях, а діти дошкіль-
ного віку залишаються поки що поза деякою 
увагою пастирів.

Аналіз останніх публікацій. Порушену про-
блему представлено в дослідженнях відомих 
учених, зокрема таких як: І. Бех, Н. Дем’яненко, 
О. Кононко, В. Кузь, Ю. Косенко, Т. Бондарен-
ко, Г. Ващенко, Л. Калуська, Н. Лисенко, Н. Хи-
мич, П. Юркевич, В. Янів та ін. Водночас, ма-
лодослідженою залишається проблема вивчення 
історичного досвіду розвитку християнського 
світогляду дошкільників засобами пастирської 
діяльності в Україні. Поза сферою вивчення за-
лишилася методика дошкільної пастирології, а 
також чинники, які впливають на їх формуван-
ня. Не розроблені на належному науковому рівні 
складові елементи дошкільної пастирології, що 
і зумовило вибір тематики пропонованої статті.

Мета статті. Теоретичне обґрунтування пері-
одизації розвитку християнського світогляду до-
шкільників у пастирській педагогіці кінця ХХ – 
початку ХХІ століття.

Виклад основного матеріалу. Особливості ор-
ганізації дошкільної освіти після встановлення 
української державності пояснювалися впливом 
низки чинників, таких як соціальні (соціальний 
клімат суспільства, стан зайнятості населення, 
структура та соціальне розшарування); еконо-
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мічні; правові; соціально-психологічні та етичні; 
екологічні;демографічні (рівень народжуваності, 
типовий склад сімей як передумови забезпечення 
освіти, коригування кількості навчальних місць); 
культурні, духовно-ідеологічні (стан культури 
в державі, рівень духовного здоров’я та куль-
турних запитів населення як передумови прояву 
освітньої активності, визначення її спрямованос-
ті); галузеві (стан і тенденції змін у системі осві-
ти в державі й у світі, нові ідеї, концепції, зразки 
найкращого освітнього досвіду, що впливають на 
стан, освітню політику в державі) тощо [3].

Робота за єдиною, жорстко регламентованою 
програмою в перше десятиліття незалежності 
України спричиняла одноманітність педагогіч-
ного процесу, форм, змісту і методів діяльнос-
ті з дітьми. Вихователі орієнтувалися на уні-
фіковані та ідеологізовані стандарти навчання 
і виховання, що негативно впливало на пси-
хічне здоров’я і розвиток дітей різних вікових 
груп [8, с. 23]. Чинники, які впливали на межі  
ХХ-ХХІ століття на стан дошкільної осві-
ти України, можна об’єднати у дві групи: пер-
ша – перехідний період у розвитку українського 
суспільства і друга – системна криза, яка його 
супроводжувала. Перехідний період зумовив по-
зитивні напрацювання у пошуках нових форм, 
у доведенні ефективних методів і засобів навчан-
ня, натомість системна криза гальмувала реалі-
зацію нововведень в освітній справі.

Демократичні процеси, які розпочалися в умо-
вах розбудови незалежної української держав-
ності, істотно вплинули на відродження релігій-
ного життя, як і зворотний вплив на політичний 
процес, зокрема детермінуючи зміни в політич-
них формах буття. Ідеологічний плюралізм, що 
змінив тоталітарну антирелігійну ідеологію, за-
початкував у свідомості українського народу 
нове ставлення до релігії, яка в нових умовах 
стала наповнюватися національним змістом [4].

Для пастиря важливо враховувати також сус-
пільні й державні процеси в конкретний час, що 
розширює пастирські повноваження й піклуван-
ня, пристосовує до певних умов. позабогослужбо-
ва діяльність українського православного пасти-
ря на початку XXI ст. починається (як мінімум) 
із згуртування нації, формування державності 
і реального об’єднання всіх Церков України. Це 
значно розширює повноваження сучасного право-
славного пастиря в Україні, і стосується це роботи 
з молоддю, хворими, військовими, ув’язненими, 
мітингарями з окупованих територій, переселен-
цями, людьми в окупації, особами в зоні воєнних 
дій, патріотично налаштованими депутатами та ін.

Пастирологія вбирає в себе окремі розділи 
морального богослів’я, догматичного богослів’я, 
літургійного богослів’я, гомілетики, канонічно-
го права, аскетики тощо. Сукупно цей матеріал 
обґрунтовується світською наукою педагогікою 
і методикою. Виходячи з неоднорідності пастви, 
пастирологія поділяється на такі основні види: 
молодіжна пастирологія, клінічна пастирологія, 
військова пастирологія, пенітенціарна пастиро-
логія [6, с. 12-26]. Звичайно, існують й інші ка-
тегорії вірян, для яких має формуватися відпо-
відна пастирологія. Тому педагогічне мислення, 
педагогічні дії, педагогічний такт тощо мають 
лягти в основу діяльності пастиря, що й створює 

передумови формування педагогічної пастиро-
логії (пастирської педагогіки). Навчально-пізна-
вальна інженерія дітей дошкільного віку полягає 
в особливому проектуванні впливу на них зо-
внішнього середовища, в інформаційній техноло-
гії. Ця особливість відображає необхідний вплив 
первинної інформації на формування духовно-
душевних властивостей під загальним духовним 
керівництвом пастира-священника.

В останні роки часто спостерігається неправо-
мірне у масовій свідомості ототожнення понять 
«духовний розвиток» і «релігійне виховання», хоча 
виховання на релігійних засадах (заповідях, тра-
диціях) є водночас і складовою формування духо-
вної культури і засобом цієї діяльності [2, с. 1-3].

На нашу думку для релігійного виховання ди-
тина повинна спочатку хоча б елементарно піз-
нати світ, навколишнє середовище, усвідомити 
своє «Я». У підсвідомості повинні бути закладені 
добрі почуття, тепло і ласка, щоб не допустити 
формального засвоєння азів релігійних понять 
і догм. Роль пастиря полягає в умінні так побуду-
вати управління (хоча б дистанційно, через ото-
чуючих дорослих людей), щоб дитина не зазнала 
духовного, світоглядного каліцтва. Духовне калі-
цтво має негативні наслідки у релігійному вихо-
ванні. Засвоєння релігійних норм дитиною, яка 
виросла у бездуховній, аморальній сім’ї або не 
відбудеться, або буде мати не тільки прогалини, 
але й викривлені, поверхові знання, які скеро-
вані на здобуття будь-яким чином матеріальних 
благ, матеріальних засобів існування.

Отже, дошкільна пастирологія, на нашу дум-
ку, – це частина педагогічної пастирології ран-
нього духовного виховання дитини до семиріч-
ного віку з використанням канонічних методів 
та церковної годеґетики. У педагогічній пасти-
рології на перше місце поставлена педагогіка, 
яка є провідною в реалізації священичих правил 
і настанов. Така «ведучість» необхідна для реалі-
зації програми дошкільного навчання і вихован-
ня в релігійному дусі. Зрозуміло, що сам пастир 
повинен мати педагогічну освіту (або вивчити 
ті навчальні дисципліни, які є в педагогічному 
виші) і досвід роботи з дітьми (бодай із школя-
рами) тощо. Йдеться про наближення священика 
до соціального педагога у світському розумінні.

Враховуючи, що пастирологія вміщує еле-
менти християнської етики, аскетики, педагогі-
ки та психології, до її складу входять християн-
ська антропологія, вчення про мету і сенс життя 
[5, с. 4]. Дошкільна пастирологія розпочинає цю 
діяльність у цілісній системі позабогослужбової 
науки. Крім того, дошкільний вік змушує пасти-
ря обов’язково враховувати особливості сімейно-
го життя, духовних орієнтирів батьків, їхнє став-
лення до Православної Церкви, загалом духовні 
потреби найближчого оточення дитини [6, с. 15].

Детермінанти дошкільної пастирології свід-
чать про те, що дитячому розуму потрібен по-
мічник у такій важливій справі, як входження 
у духовний світ. Але оскільки це входження ні-
коли не можна назвати цілком завершеним, то 
завжди є й необхідність у духовному посередни-
кові (проповідникові Божої благодаті), що зможе 
підтримати на цьому непростому шляху [1, с. 2].

Отже, педагогічна пастирологія в ранньому 
духовному вихованні дитини охоплює широкий 
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спектр наукових дисциплін, кожна з яких по-
своєму є цінною. Ці дисципліни здійснюють не 
тільки логістичну підтримку, а й ініціюють рефор-
ми системи дошкільної і шкільної духовної освіти, 
зміцнення духовної компоненти розвитку україн-
ського суспільства, що сприятиме ефективності 
пастирського служіння в різноманітних формах.

На наше переконання, основними детермі-
нантами (визначниками) пастирської робо-
ти з дітьми дошкільного віку є: антропологія 
пастирства, пастирська психологія, пастирська 
педагогіка, дошкільна освіта, дошкільне вихо-
вання, сімейно-родинна освіта, сімейно-родинне 
виховання, церковний спів, координаторська ді-
яльність пресвітера, історія Української Право-
славної Церкви, державна зацікавленість тощо 
(ставлення до природи, рослин, тварин, дітей, 
дорослих та ін.). Це значно розширює повнова-
ження сучасного православного пастиря в Укра-
їні, і стосується це роботи з молоддю, хворими, 
військовими, ув’язненими, мітингарями з окупо-
ваних територій, переселенцями, людьми в оку-
пації, особами в зоні воєнних дій, патріотично на-
лаштованими депутатами та ін. Наше завдання 
полягає в науковому обґрунтуванні пастирської 
діяльності з дошкільнятами у процесу форму-
вання у них християнського світогляду.

Розробляючи періодизацію розвитку христи-
янського світогляду дошкільників у пастирській 
педагогіці кінця ХХ – початку ХХІ століття, ми 
намагались урахувати особливості як освітнього 
та і релігійного розвитку українського суспіль-
ства в означений період.

Зокрема, до основних віх у розвитку дошкіль-
ної освіти доцільно віднести такі: 1991 Закон 
«Про освіту», 1993 Державна національна про-
грама «Освіта» (Україна ХХІ століття), 1993 Кон-
цепція дошкільного виховання, 1994 Концепція 
національного виховання, 1996 Національна про-
граму «Діти України», 1999 Базовий компонент 
дошкільної освіти, 2001 Закон «Про дошкільну 
освіту», 2003 «Положення про дошкільний на-
вчальний заклад», 2003 новий варіант програми 
виховання і навчання дітей від 3 до 7 років «Ди-
тина», 2004 програма «Дитина в дошкільні роки», 
2008 Базова програма розвитку дитини «Я у Сві-
ті», 2010 I Всеукраїнський з’їзд педагогічних 
працівників дошкільної освіти, 2010 Законі Укра-
їни «Про внесення змін до законодавчих актів 
з питань загальної середньої та дошкільної осві-
ти», 2010 інструктивно-методичний лист МОН 
України «Про організацію роботи з дітьми 5-річ-
ного віку», 2011 програма «Дитина в дошкільні 
роки», 2012 нова редакція Базового компонента 
дошкільної освіти в Україні, 2012 оновлена про-
грама виховання і навчання дітей від 3 до 7 років 
«Дитина», 2014 нова редакція програми «Я у сві-
ті», 2015 проект Концепції розвитку освіти Укра-
їни на період 2015-2025 рр.

Відповідно, основними віхами розвитку ре-
лігійного життя в означений період були такі: 
1992-2004 – проросійський курс, співпраця із 
проросійським спектром українського політику-
му; 2007-2013 – поворот до україноцентризму 
і боротьба за самостійність УПЦ після того, коли 
у 2007 року відбувся Архієрейський собор УПЦ, 
на якому було засуджене проросійське «політичне 
православ’я», взятий курс на деполітизацію цер-

ковного життя і становлення УПЦ як де-факто ав-
токефальної церкви; 2014-2016 – виникнення і роз-
виток системної кризи Української православної 
церкви, що проявлялось у тому, що залишки ав-
торитету УПЦ в релігійному середовищі України 
та суспільстві були знищені завдяки керованій із 
РФ інформаційній політиці УПЦ, яка повернулася 
до «мови ненависті» і риторики «оточеної фортеці».

Виходячи з вищевказаного, пропонуємо таку 
періодизацію розвитку християнського світогля-
ду дошкільників у пастирській педагогіці кін-
ця ХХ – початку ХХІ століття:

І. 1991-1999 рр. – становлення національної 
дошкільної освіти, створення концепції та базо-
вого компоненту дошкільного виховання та Наці-
ональної програми «Діти України» з урахування 
відродження релігійного виховання на тлі мину-
лих заборон радянського періоду.

ІІ. 2001-2009 рр. – формування законодавчої 
бази дошкільної освіти, розроблення нових варіан-
тів програм виховання і навчання дітей в дошкільні 
роки та створення базової програми розвитку ди-
тини «Я у Світі» з офіційним входженням христи-
янського виховання та спрямуванням на розвиток 
християнського світогляду дошкільників.

ІІІ. 2010-2013 рр. – розвиток дошкільного ви-
ховання я к самостійної галузі української педа-
гогіки на засадах християнства на основі нової 
редакції Базового компонента дошкільної освіти 
в Україні та оновленої програми виховання і на-
вчання дітей від 3 до 7 років «Дитина».

ІV. 2014-2017 рр. – розвиток світогляду з ура-
хуванням значних соціальних зрушень в контек-
сті нової редакції програми «Я у світі» та проек-
ту Концепції розвитку освіти України на період 
2015-2025 рр.

Висновки. Процеси, які розпочалися в умо-
вах розбудови незалежної української держав-
ності, істотно вплинули на відродження релігій-
ного життя. Процес розширення пастирських 
повноважень наприкінці ХХ – початку XXI ст. 
починається із згуртування нації, формування 
державності і реального об’єднання всіх Церков 
України. Це значно розширює повноваження су-
часного пастиря в Україні. У педагогічній пас-
тирології на перше місце поставлена педагогіка, 
яка є провідною в реалізації священичих правил 
і настанов. Періодизація розвитку християнського 
світогляду дошкільників у пастирській педагогіці 
кінця ХХ – початку ХХІ століття визначається 
такими періодами: становлення української наці-
ональної дошкільної освіти (1991-1999 рр. – ста-
новлення національної дошкільної освіти), утвер-
дження християнської педагогіки в дошкільній 
освіті (2001-2009 рр. – формування законодавчої 
бази дошкільної освіти, з офіційним входженням 
християнського виховання), становлення пастир-
ської педагогіки в Україні (2010-2013 рр. – розви-
ток дошкільного виховання як самостійної галузі 
української педагогіки на засадах християнства), 
розширення можливостей розвитку пастирської 
педагогіки та її впливу на виховання дошкільни-
ків (2014-2017 рр. – розвиток світогляду з ураху-
ванням значних соціальних зрушень в контексті» 
та проекту Концепції розвитку освіти України на 
період 2015-2025 рр.). Подальшого глибокого ви-
вчення потребують богословсько-педагогічні ас-
пекти означеної проблеми.
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ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ  
ХРИСТИАНСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ПАСТЫРСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ КОНЦА ХХ – НАЧАЛА XXI ВЕКА

Аннотация
В статье раскрывается актуальная проблема периодизации развития христианского мировоззрения 
дошкольников в пастырской педагогике конца ХХ – начала XXI века. Охарактеризованы особенности 
исследуемого периода в контексте дошкольной педагогики. Выявлены особенности христианского вос-
питания и возможности пастырской педагогики. Предлагается периодизация развития христианского 
мировоззрения дошкольников в указанный период. Таким образом, освещается процесс расширения 
полномочий современного пастыря в Украине и возможности пастырской педагогики в формировании 
христианского мировоззрения дошкольников.
Ключевые слова: периодизация развития, пастырь, христианское мировоззрение, дошкольники, па-
стырская педагогика, конец ХХ – начало XXI века.
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THE PROBLEM OF THE PERIODIZATION DEVELOPMENT  
OF PRESCHOOL CHILDREN CHRISTIAN WORLDWIDE  
IN PASTORIAN PEDAGOGY (THE END OF XX –  
THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY)

Summary
The article reveals the actual problem of the periodization of the development of the Christian outlook of 
preschool children in the pastoral pedagogy of the late 20th – early 21st centuries. The peculiarities of the 
studied period in the context of preschool pedagogy are characterized. The features of Christian upbringing 
and the possibilities of pastoral pedagogy are investigated. The periodization of the development of the 
Christian outlook of preschool children in the specified period is proposed. Thus, the process of expanding the 
powers of the modern pastor in Ukraine and the possibilities of preschoolers pastoral pedagogy are showed.
Keywords: periodization of development, pastor, Christian outlook, preschoolers, pastoral pedagogy, end 
of the XX – beginning of the XXI century.


