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У коловороті реформ освіти варто звернутися до досвіду минувшини, 

який криється у системі обрядів, вироблених у дохристиянські часи. Ми 
розглядаємо обряд як раціональну систему освітньо-виховних дій, що 
стверджували і корегували життя, збагачуючись у віках. 

Вражає абсолютна творча спрямованість навчально-виховного процесу. 
Система обрядів створювала умови для самореалізації індивіда. Діти, 
обираючи форму участі в обряді, розкривали свій потенціал. Осягнення 
(поглиблення) знань відбувалося шляхом виявлення і розвитку творчих 
можливостей особистості. Людина проявляє себе уповні лише у творчості, 
уподібнюючись до батька-Творця. Навчання мало безпосередню мотивацію: 
творити, щоб бути гідним Предка. Як результат – надання можливості 
відчути задоволення, радість, світло від процесу творчості та її плодів. 

Обрядовість демонструє, як навчальна діяльність педагога перестає бути 
першочерговою, всеохоплюючою. Напівсвідомо, беручи участь у святкових 
діях, людина невимушено розкриває себе як творця, осяяного новим знанням. 
Помітна титанічна спрямованість на особистість, її духовну культуру. 
Співтворчість, виражена в обрядових діях, вказує: обрядовість не мала 
безпосереднього завдання виховати чи навчити новому. Вона не нав’язувала 
єдиного способу сприймання дійсності, а плідно намагалася активізувати до 
саморозвитку, що є більш важливим для засвоєння знань. Така активізація 
відбувалася за допомогою різних чинників: одні не хотіли бути гіршими за 
інших, інші – досягали вершини, щоб бути гідним своєї «другої половинки». 

Наголосимо на безперервності ведичної освіти. Охоплюючи усі вікові 
групи суспільства, обряди були уроками для підростаючого покоління та 
одночасним нагадуванням одвічних істин дорослим представникам громади. 
Постійна участь в обрядових дійствах, стимулювала до здобуття знання. 
Людина, одночасно як учень, учитель та екзаменатор мала моральний 
обов’язок постійно поглиблювати освітній рівень, бо саме від неї залежало, з 
якими знаннями її нащадки будуть творити життя, сакральне як і сам Рід. 

 


