
Духовні цінності українського народу

Духовні цінності

українського народу



Національнадержава

Традиції

Мова



Ліна Костенко
«Берестечко»

Був Київ стольний. Русь була святою.
А московити – Русь уже не та.
У них і князя звали Калитою, –
така страшна захланна калита!

Дрімучий світ. Ні слова, ні науки.
Все загребуще, нарване, хмільне.
Орел – двоглавий. Юрій – довгорукий.
Хай Україну чаша ця мине!



ХЛІБОРОБИ КОЧОВИКИ



Критерії
ментальності

•суспільне життя;
•релігія;
•ставлення до природи;
•ставлення до жінки.



ХЛІБОРОБИ

- ведуть осідлий спосіб життя + мають свою територію = 
структурований устрій + система цінностей;

- духовні традиції + сімейні цінності = єдність як роду, так і 
колективу;

- родинні традиції, відображені у весільній обрядовості.



КОЧІВНИКИ
немає постійного місця проживання = 
відсутність своє території = відсутність
системи цінностей= відсутність демократії;

поклоніння ватажку = відсутність
демократії= знецінення людини;

завойовницької = розбійництво= 
жорстокість=знеціненняжиття;

відсутність моральних цінностей в родині = 
усе моє - твоє.



Типові відмінності
Українці Росіяни



Одяг

Українці Росіяни



Хліб

Хліб-сіль на вишиваному рушнику були 
ознакою гостинності українського народу. 

Кожному, хто приходив з добрими помислами, підносили цю 
святиню. Прийняти рушник, поцілувати хліб та з'їсти 

шматок з сіллю — символізувало духовну єдність, злагоду, 
глибоку пошану тим, хто її виявив.



У 1848 році, перебуваючи в Україні, 
французький письменник Оноре де 

Бальзак у листі до пані Ширковичевої 
писав: 

«…як ви приїдете на Україну, в цей 
рай земний, де я запримітив уже 77 

способів приготовлення хліба»



ВеликденьУкраїна

Великодній хліб

Росія

Куліч







Коровай

обрядовий хліб, поширений серед 
багатьох слов'янських народів. 

Але для української обрядової 
традиції коровай як символ має 

особливе значення, 
використовується у численних 
обрядових діях і вирізняється 

багатоманітністю варіантів.





Дідух

• Символ урожаю, добробуту, 
багатства, безсмертного 
предка, зачинателя роду, 
духовного життя українців, 
оберега роду. 





Дідух



Ялинка

• Ялинове дерево, як різдвяний 
атрибут в Російській імперії, 
з’являється на початку 19 століття в 
будинках петербурзьких німців. У 
імператорському домі перше різдвяне 
дерево було встановлено 24 грудня 
1818 в Москві, в Кремлі, з ініціативи 
княгині Олександри Федорівни, яка 
провела дитинство в Берліні. На 
наступний рік ялина стояла і в 
Анічковому палаці,



Рушник

у свідомості українського народу наділявся широким 
спектром знакових властивостей і саме тому він 
являє собою значне непересічне явище духовної 

культури, будучи етнічним культурним символом 
України.





Іван Огієнко говорив:
«кожна віра найміцніше 
зв’язана з рідною 
мовою народу, бо рідна 
мова – то основний 
родючий ґрунт кожної 
віри», «рідна мова –
шлях до Бога»



Якою мовою молилась 
давня Україна?



Якою мовою 
молилась 

давня 
Україна
















