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ПРОСВІТНИЦЬКОВИХОВНА СПАДЩИНА І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
НА 20122021 .

Становлення української державності, розбудова громадянського суспільства, ін-
теграція України у світове та європейське співтовариство зумовлюють гостру потре-
бу модернізації національної системи освіти, піднесення інтелектуально-культурного 
рівня суспільства, духовного відродження нації. Значною мірою розв’язанню означених 
завдань сприяє всебічне вивчення історії української освіти і педагогічної думки й ак-
тивне використання спадщини вітчизняних педагогів минулих століть у практичній ді-
яльності сучасних навчально-виховних закладів.

Просвітницько-виховна спадщина І. Котляревського, що виступає об’єктом до-
слідження, є цінним джерелом для опрацювання з огляду на переконливу значущість, 
актуальність ідей національного виховання підростаючого покоління, реалізації яких 
І. Котляревський присвятив свою просвітницько-виховну діяльність. Педагогічні ідеї 
І. Котляревського ґрунтувалися на кращих здобутках педагогічної думки й школи Ко-
зацької доби другої половини XVIII ст., надбаннях народної творчості, ідеях педагогів-
просвітників І. Бецького М. Новикова, Ф. Янковича, відзначалися високим рівнем духо-
вності, гуманізму та заклали початок формування нового культурницького, народниць-
кого етапу, для якого пріоритетними стали такі педагогічні цінності як українська мова, 
народна творчість, фольклор, звичаї, традиції [7, с. 36]. 

Метою даної публікації є висвітлення основних шляхів використання просвітниць-
ко-виховної спадщини І. Котляревського в сучасних умовах виконання завдань «Націо-
нальної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.».

Узагальнення педагогічних надбань, що містяться в літературній творчості, епіс-
толярній спадщині та просвітницько-виховній діяльності І. Котляревського, дозволило 
нам установити, що він був представником передової педагогічної думки першої трети-
ни ХІХ ст. й висловив оригінальні для того часу погляди щодо виховання підростаючого 
покоління. Заслуга І. Котляревського полягає в тому, що він, ознайомившись із прогре-
сивними для того часу ідеями видатних педагогів-просвітників і підтримавши ці ідеї, 
зумів сформувати свій погляд на розвиток освіти й виховання підростаючого покоління, 
убачаючи його в нерозривному зв’язку з національними коренями. Його ідеї щодо орга-
нізації виховання особистості мали новаторський, обумовлений національною спрямо-
ваністю характер і проявлялись у: 1) зверненні до коренів, які живили українську націю, 
у глибокому науковому вивченні життя українського народу – започаткуванні науки 
українознавства, етнографії; 2) усебічному використанні народознавчих засад при ор-
ганізації виховної роботи з дітьми; 3) ознайомленні з основними ідеями народної педа-
гогіки та етнопедагогіки; 4) збиранні та творчому використанні фольклорних скарбів 
у вихованні дітей; 5) використанні драматургічних творів та професійного театру як 
засобу виховання особистості; 6) підпорядкуванні просвітницько-виховної діяльності 
вирішенню завдань виховання нової людини; 7) обґрунтуванні принципів та напрямів 
виховної роботи з дітьми; 8) розробці педагогічних ідей виховання молоді; 9) збагачен-
ні змісту, методів, прийомів, засобів виховання особистості; 10) прагненні удосконалити 
підходи до виховання людини. 

Метою всієї діяльності І. Котляревського було виховання національно свідомої, 
патріотично налаштованої, всебічно розвиненої особистості, з високими моральними 
якостями, готової чесно служити батьківщині. Висловлені ним педагогічні ідеї означали 
перехід від прославлення представників феодально-кріпосницької системи, які зверх-
ньо ставилися до народу, до гуманістичних поглядів і реалістичного зображення його 
представників як єдиної української нації, носіїв високоморальних, патріотичних рис, 
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які є зразком, ідеалом для виховання молодого покоління. Це стало основою для уза-
гальнення напрацьованого І. Котляревським досвіду та впровадження актуальних над-
бань у систему виховної роботи загальноосвітніх навчально-виховних закладів України 
різних рівнів акредитації. Народна творчість, звичаї, традиції, обряди формують націо-
нальні цінності, які становлять духовну основу українського народу і вирізняють його 
з-поміж інших. Досвід І. Котляревського свідчить, що тільки духовно об’єднана нація 
сприяє розвиткові держави. 

Провідні ідеї педагога щодо виховання особистості знайшли своє відображення в 
основних положеннях сучасних державних документів і впроваджуються у нових умо-
вах розвитку педагогічної теорії і практики: Державної національної програми „Освіта” 
(Україна ХХІ століття) [1], Закону України „Про освіту” [2], Національної доктрини розви-
тку освіти України у ХХІ ст. [4], Національної програми виховання дітей та учнівської мо-
лоді в Україні [5] та інших документах, які підкреслюють необхідність пошуку ефектив-
них шляхів виховання свідомого громадянина, створення умов для набуття молоддю 
соціального досвіду, формування вміння жити в громадянському суспільстві, поєдную-
чи власні інтереси розвитку особистості із завданнями державотворчих процесів [3]. 

Вивчення й аналіз просвітницько-виховної спадщини І. Котляревського щодо ви-
знання виховання як основного чинника відродження духовності українського народу, 
здійснення виховання на національному ґрунті є актуальними для сучасної освітньо-ви-
ховної системи і знайшли своє відображення у дослідженнях представників педагогіч-
ної теорії і практики сьогодення. Педагог власною діяльністю довів, що використання 
гуманістичного підходу у вихованні особистості та вивчення індивідуальних особливос-
тей дитини дозволяє сформувати вміння і навички для самотворення й самореалізації 
особистості в суспільстві. У цьому контексті невипадковим є наш інтерес і прагнення 
науково узагальнити педагогічний доробок І. Котляревського й визначити ефективні 
напрями його використання у вихованні молоді. 

Нами виділено основні шляхи використання педагогічних ідей І. Котляревського у 
практиці навчально-виховних закладів різних рівнів акредитації на сучасному етапі: 

1) надання пріоритетного значення національному вихованню; 
2) використання літературної творчості І. Котляревського з метою посилення ви-

ховного впливу на дітей при вивченні національно-культурних традицій; 
3) поширення його досвіду щодо використання театральних гуртків для організації 

виховної роботи з дітьми; 
4) визначення доцільності врахування основних педагогічних принципів, методів і 

прийомів, які використовував І. Котляревський при організації виховної роботи; 
5) застосування досвіду науково-етнографічних досліджень педагога у практиці по-

закласної роботи з дітьми; 
6) залучення молоді до вивчення українських обрядів, проведення національних 

фольклорних свят, фестивалів; 
7) посилення уваги при організації виховної роботи з дітьми до основних розділів 

етнопедагогіки: народної дидактики, дитинознавства, деонтології, теорії виховання, зо-
крема – морального, трудового, естетичного його компонентів. 

Узагальнення творчої спадщини І. Котляревського дає підстави стверджувати, що 
в той нелегкий для України час, визнаючи погляди педагогів-просвітників, засуджуючи 
феодально-кріпосницьку систему, він вважав, що шляхом розвитку науки, освіти й ви-
ховання людини можна змінити існуючий лад. Оскільки сучасні умови розвитку суспіль-
ства зумовили необхідність розробки нової парадигми виховання дітей, то це у свою 
чергу вимагає від учителя перегляду змісту освіти, структури компетентної підготовки 
вчителя, формування вмінь ураховувати можливості, інтереси дитини, співвідносити їх 
із запитами суспільства. Педагогіка покликана озброїти вчителя знаннями закономір-
ностей і принципів формування особистості, щоб вона могла вчасно реагувати на всі 
зміни, які відбуваються у державі і світі та вільно орієнтуватися в інформаційному про-
сторі. 

У сучасних умовах розбудови нашої держави розроблена нова, особистісно-гума-
ністична парадигма виховання [6]. У зв’язку з цим іде переосмислення ролі виховання 
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у формуванні духовності дитини – етичних норм добра, милосердя, патріотизму, честі, 
гідності, громадянськості, співпереживання, причетності до долі свого народу. Тому в 
умовах активного суспільно-економічного розвитку України пріоритетне значення від-
водиться вихованню, яке повинне здійснюватися на національному ґрунті, в „органіч-
ному поєднанні з національною історією і народними традиціями, при збереженні та 
збагаченні культури українського народу” [1, с. 9]. Такий погляд на виховання знайшов 
відображення у програмних документах, напрямах розвитку української держави. 

Дослідження літературної творчості, епістолярної спадщини, просвітницько-ви-
ховної діяльності І. Котляревського свідчить, що найбільш поширена нині концепція 
особистісно орієнтованого виховання містить ряд положень, споріднених із поглядами 
І. Котляревського:

1. Спрямованість виховання на розвиток особистості з урахуванням її індивіду-
альних особливостей. 

2. Орієнтація виховання на активізацію процесів національної само-ідентифікації 
особистості, підвищення національної свідомості. 

3. Залучення підростаючого покоління до національної культури, зміцнення мо-
ралі та духовності. 

4. Формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, патріотизму. 
Отже, літературна творчість та просвітницько-виховна діяльність І. Котляревсько-

го є цінним літературно-педагогічним надбанням, оскільки ґрунтується на глибокому 
вивченні народних звичаїв, традицій, народної творчості, зокрема фольклору, що дало 
можливість окреслити перспективу і напрями впровадження основних ідей просвіт-
ницько-виховної діяльності та літературної творчості І. Котляревського в сучасних умо-
вах: надання пріоритетного значення національному вихованню; використання вихов-
ного потенціалу літературної творчості І. Котляревського в загальноосвітніх навчаль-
них закладах при вивченні його художніх творів; поширення досвіду І. Котляревського 
щодо використання театральних гуртків для організації виховної роботи з дітьми; ви-
знання доцільності врахування основних педагогічних принципів, методів і прийомів 
виховання, які використовував І. Котляревський при організації виховної роботи; засто-
сування досвіду науково-етнографічних досліджень педагога у практиці позакласної 
роботи з дітьми; залучення молоді до вивчення українських традицій та обрядів, про-
ведення національних фольклорних свят, фестивалів; посилення уваги при організації 
виховної роботи з дітьми до основних розділів етнопедагогіки: народної дидактики, 
дитинознавства, деонтології, теорії виховання, зокрема – морального, трудового, есте-
тичного його компонентів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів педагогічної діяльності І. Котля-
ревського й потребує цілісного, системного розгляду та аналізу його педагогічної спад-
щини.
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