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РОДО-ЦЕНТРИЗМ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО 

СВІТОГЛЯДУ 
 
Перед людиною ХХІ століття постає най головніше питання: як 

зберегти себе на планеті Земля, зо стільки тисяч років витримувала її 
шукання істини, форсовані здебільшого бажанням економічних вигод, аніж 
підтримки соціоекологічного балансу. На превеликий жаль, сумнівна 
цілеспрямованість діяльності людства розхитала струнку систему 
гармонійного співіснування Людини і Всесвіту. А зухвале втручання у 
навколишнє середовище, яке має в основному споживацький вектор, завжди 
тягне за собою погіршення ситуації в інших сферах життя світу та соціум. 

Українське суспільство також долучилося до розхитування балансу сил 
та енергій на планеті, переорієнтувавшись із співтворчості до привласнення. 
Це глибоко відбилося на ментальному плані: викликало розлад моральних 
норм, зруйнувало етичні установки, і, з рештою, загрожує збереженню 
української духовної культури як такої. 

З огляду на невпинну глобалізацію, руйнування меж і кордонів між 
національним та коспомолітичним, вважаємо, що задля гармонізації 
українського суспільства на початку ХХІ століття варто спочатку навести лад 
у ціннісній сфері людини. 

А вона, здебільшого, формується завдяки родині та школі. 
В основі такого реформування пропонуємо покласти принцип 

РОДОВІДПОВІДНОСТІ.  
Одна із сторін впливу принципу помітна у зміні ставлення до 

особистості дитини: сакралізація, що виключає поклоніння. 
Ми навмисне зупиняємося на зміні підходів до розуміння саме дитячої 

сутності, не зачіпаючи проблемних питань ставлення до особи учителя з 
декількох причин. По-перше, варто зазначити, що за умови визнання дієвості 
принципу родового знання, дитина вперше переступає поріг школи уже як 
цілком сформований викладач, а, отже, говорячи про проблеми дитини ми 
торкаємося і проблем учителя. По-друге, говорити про зміни підходів до 
учительської професії та до особистості  учителя у сучасних умовах доволі 
складно. Свідомість дорослої людини неохоче сприймає будь-які зміни (що 
народ яскраво підмітив у фольклорі «Стару собаку новим трюкам не 
навчиш»). Тому для зміни ставлення варто виховати те покоління, яке 



матиме у собі відчуття Роду, нестиме розуміння Родовідповідності кожної 
людини.  

Щоб подібна «педагогічна мрія» втілилася у життя варто власним 
прикладом демонструвати визнання сакральності особистості. Але воно 
виключає поклоніння людській істоті як керівному елементу біосфери. Також 
не є приводом дати зелене світло «некерованому» абсолютно нічим 
навчально-виховному процесу або його повному знищенню через примхи і 
бажання учня. 

Запропонований нами принцип родовідповідності вимагає кореляції 
деяких морально-релігійних установок учасників навчально-виховного 
процесу, бо торкається безпосередньо питання відносин між Світом і 
Людиною, а також поміж Людиною і Богом. 

Першою сходинкою у цьому процесі має бути засвоєння співвідношення 
Людини з Космосом. Ще у XVIII столітті наш видатний земляк Г.С. 
Сковорода вдавався до роздумів над людською сутністю з точки зору її 
співвіднесення зі світом. Розуміючи її як мікрокосм, філософ ставив людину 
в один ряд з макрокосмом. На нашу думку, сучасності при розбудові нової 
концепції освіти необхідно звернутися до теоретичних надбань філософа з 
Чорнух. Розуміння цінності подібного запозичення досвіду уже зародилося у 
лавах творчої еліти нашої держави. Так поет Павло Мовчан, шукаючи основи 
українського духу та шляхи духовного ренесансу, наголошує: «Царство 
Боже, тобто Всесвіт, умістився в безмежну людську душу, у якій божеське 
завше було витоком до безвічного» [4, С.11]. 

Отже, перед нами постає не просто дитина, а цілий Всесвіт, який 
вимагає відповідного ставлення до себе. 

Логіка природних процесів, за якою на варварський тиск з боку людини 
Природа рішуче наступає у відповідь, співвідноситься з логікою поведінки 
дитини-світу.  

Вона так само бунтує і «виходить із себе» при тискові і постійній вимозі 
з боку тих, хто відчуває покликання повчати (бо той, хто має покликання 
вчити, вважаємо, зробить свій вплив непомітним).  

Природа, скорившись під непереборним людським натиском, все-таки 
дає корисні копалини. Так само і дитина-світ ладна «під тиском» давати 
високі показники у навчанні учителю-авторитарникові чи вимогливому 
наставникові.  

Але наступ людини виснажує Природу, так що рано чи пізно ми 
підійдемо до межі, коли їй уже не буде чого нам запропонувати. Подібне, 
вважаємо, відбувається із дитиною-світом. Рано чи пізно прийде виснаження. 
І тоді (чомусь не раніше?) учитель задумається над тим, що виснажені сили 
можна було б і відновити. Почне шукати вихід і знайде його: «Еврика! 
Педагогіка творчості!»  

А точніше, співтворчості із дитиною.  
Соціоекологічний баланс на планеті можливо відновити за умови 

повторення у новітні часи кроків Творця – відновлюючи бездумно 
зруйновані нами ж екосистеми світу. Земля чекає цього заради нас самих. 



Так само чекає свого другого народження виснажена гонитвою за будь-
якими результатами душа дитини-світу. І тут, повірте, вже не важливо 
уточнювати чия: Петрика чи Тетянки. Бо це колективний біль дитячої 
Наддуші, над якою знущалися, шукаючи, як корисні копалини, вільну творчу 
особистість лопатою авторитаризму.  

За умов особистого сприйняття учителем родоцентризму, почнеться 
розмова і про взаємообмін моральних цінностей з учнями. Маючи у серці 
розуміння себе і кожного як вмістилища Всесвітніх енергій, учитель буде 
намагатися привити й учню-хлопцеві розуміння того, що «Кожна дівчинка, 
яка живе на Землі – це подоба Всесвіту… Кожна дівчинка схожа на Всесвіт. 
В кожній дівчинці є всі енергії всесвітні» [3, С.61].  

Так само і дівчина у процесі взаємовиховання усвідомлює те, що з нею 
спілкування розпочинає не просто якийсь дотепний Сашко чи привітний 
Микола, а цілий протилежній світ.  

Коли як не за таких умов відбудеться визнання цінності кожної 
особистості, незалежно від того, подобається вона чи ні?  

Дитина може сказати, що любить дощ, а не любить спеку. Але нікуди не 
подінеться від них, бо у них – сутність постійно змінного світу.  

Так само вона може сказати, що з одним з однолітків відчуває радість, з 
іншим тривогу. Але, дивлячись на нього як на світ, буде сприймати це як 
належне, як те, від чого не має права відцуратися, те, що має забути і 
закинути. Не може цього зробити заради утримання балансу 
світосприйняття: лише в єдності протилежностей утримана цілісність світу. 

Людина-Всесвіт собою долає суперечності і у виборі орієнтирів 
виховної системи. Прив’язаність до Роду вимагає залучення національних, 
родових надбань у навчально-виховному процесі. Одночасно із цим бачення 
учня як дитини-світу дозволяє асоціювати його з вмістилищем глобальної 
культури, зі світовою цивілізацією.  

Так знімається протиріччя у застосуванні етнопедагогічних знань і 
необхідність якнайширшого залучення світового досвіду і культурних 
цінностей, що часом має специфічні характеристики. Згідно нашого підходу, 
цілісний світ (у якому, за Євангелієм «немає ні елліна, ні юдея») 
пророджується, втілюється, суб’єктивізується у постаті представника 
конкретного роду, певного народу. Уже цим фактично виконується 
завдання перетворення цінностей світової спільноти на цінності особистісні, 
які керують діяльністю людини. 

Не менш важливим компонентом діяльності є те, що за умов погляду на 
дитину (людину) як на світ, посилюється потреба в екологізації життя, 
викликана зовнішніми чинниками. Стародавня слов’янська ведична культура 
стояла на позиціях того, що саме «людина – вмістилище усіх енергій 
Всесвітніх» [2, С.219]. Це давало право учителю підходити до частини чогось 
великого, значущого, єдиного. До того, що безпосередньо є необхідним 
формотворчим елементом світу Природи, і мікросередовищем, і світом у 
цілому. Так принцип родовідповідності є прямим вихідним (і формотворчим) 
принципу приРОДовідповідності.  



Не менш проблематичним є розмежування колективістських чи 
особистісних компонентів у вихованні. Зауважимо, що поряд із розумінням 
значущості колективного у сутності дитини ведичність підносила її 
окремішність. «В кожній людині – бог. У нас є всі сили, що є у Всесвіті. 
Тільки концентрація різна» [1, С.108]. Це уповні відповідає особистісній 
орієнтації виховного процесу, диференціації підходів у виборі методів, 
прийомів і засобів навчання. 

Але найголовнішим є те, що погляд на людину як на світ знімає 
проблему первинності чи то особистісно-колективного (В.О.Сухомлинський) 
чи то колективно-особистісного (А.С.Макаренко) в ній.  

Як цілісний світ, так цілісна і людина, а з нею і спільність людей. 
Окреме дерево, прекрасне саме по собі і може вирости до титанічних 
розмірів, поки стоїть посеред поля, маючи волю і місце для росту. Так само й 
людина спроможна стояти відокремлено, зростати у собі і для себе.  

Але дерево ні на мить не випадає із коловороту життя: сім’ям у землі 
взаємодіє зі світом, листям бере участь в газообміні, чи навіть гниючи та 
удобрюючи ґрунт. Так і людина постійно виліковується від екстремізму 
одноосібності та гордині, керуючись засадами родоцентризму.  

За умов відчуття «світу у собі», зникає проблема пошуку мотивації того, 
чому людина повинна жертвувати собою заради колективу. Чи за яких 
причин спільність ладна поступитися своїми нормами і правилами заради 
особистості. Так, тримаючи перед собою вогонь розуміння «ЛЮДИНИ-
ВСЕСВІТУ» персона залишається стовпом Космосу, не гублячись за 
заретушованим колективом, а соціум, ведучи активне життя, не 
перетворюється на безлику суму індивідів. 
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