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ПЕРЕДМОВА 

 

В умовах швидких змін, що відбуваються у сучасному 

суспільстві, важливого значення набуває проблема соціального 

виховання підростаючого покоління. Людина у процесі свого 

розвитку, формування як особистості, соціального 

самовизначення, вирішення важливих завдань взаємодії з 

навколишнім середовищем, досягнення життєвого успіху, 

набуття соціальної компетенції, конкурентноздатності у соціумі, 

який постійно змінюється, потребує допомоги з боку 

суспільства, держави, тобто потребує соціального виховання як 

цілеспрямованої педагогічної діяльності. 

„Соціальне виховання” – одне з основних понять 

соціальної педагогіки, під яким розуміють процес забезпечення 

в суспільстві умов та заходів, спрямованих на оволодіння і 

засвоєння підростаючим поколінням загальнолюдських і 

спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування в 

нього соціально-позитивних ціннісних орієнтацій. 

Курс „Теорія та історія соціального виховання” як 

складова циклу професійно-орієнтованих дисциплін є 

обов’язковим для вивчення студентами спеціальності 

„Соціальна педагогіка”. 

Його мета – виокремити закономірності соціального 

виховання на різних етапах розвитку суспільства, особливо на 

території сучасної України, розвиток у майбутніх соціальних 

педагогів вміння аналізувати суспільні явища та їх вплив на 

соціально-виховний процес. Розуміння сучасного стану і 

перспектив розвитку теорії та практики соціального виховання 

неможливе без вивчення історичного шляху його розвитку. 

Основну увагу в цьому навчально-методичному посібнику 

сконцентровано на взаємодії сімейного та шкільного виховання; 

проаналізовано вплив релігії, культури, дитячих та молодіжних 

об’єднань на соціальне виховання; здійснено спробу розглянути 

вплив громадського виховання на становлення особистості 

людини.  

У посібнику представлено лекційний матеріал, плани 

семінарських занять, завдання для контрольних модульних робіт 
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та самостійної роботи студентів, а також список рекомендованої 

літератури з дисципліни. 
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 ПЕРШИЙ МОДУЛЬ 

Лекційний матеріал 

 

ТЕМА 1: Соціальне виховання в системі соціалізації 

підростаючого покоління. 

1. Теорії виникнення феномену виховання. 

2. Характеристика категорії „соціалізація”. 

3. Особливості соціального виховання. 

 

1. Виховання – це цілеспрямований та організований 

процес формування особистості. В педагогіці поняття 

„виховання” використовується в широкому та вузькому 

соціальному змісті, а також широкому та вузькому 

педагогічному значенні. В широкому соціальному сенсі 

виховання – це передача накопиченого досвіду старших 

поколінь молодшим. Під досвідом розуміють відомі людям 

знання, вміння, способи мислення, моральні, етичні, правові 

норми – всю накопичену в процесі історичного розвитку 

духовну спадщину людства. 

Людство вижило, зміцніло і досягло сучасного рівня 

розвитку завдяки вихованню, завдяки тому, що вистражданий 

попередніми поколіннями досвід використовувався і 

збагачувався наступними. Історія знає випадки, коли досвід 

втрачався, життєдайна ріка виховання пересихала. Люди 

виявлялися відкинутими у своєму розвиткові далеко назад і 

змушені були заново відновлювати втрачені ланки своєї 

культури; гірка доля і тяжка праця чекала цих людей. 

Історичний процес розвитку людства доводить, що 

більших успіхів в своєму розвиткові досягали ті народи, в яких 

було краще організоване виховання. 

Виховання має історичний характер. Воно виникло разом 

з людським суспільством, стало органічною частиною його 

життя та розвитку, і буде існувати, поки існує суспільство. Саме 

тому виховання – це загальна та вічна категорія. 

Виховання впливає на розвиток суспільства, в свою чергу 

суспільство надає можливості для виховання. Спрямованість, 

характер виховання відповідають рівню розвитку виробничих 



8 

 

сил та характеру виробничих відносин. Тому виховання має 

конкретно-історичний характер. 

Зміна типу суспільно-економічної формації тягне за собою 

зміну типу виховання. Зі зміною суспільних відносин 

змінюються мета, завдання, форми і організація виховання. 

Соціальні умови життя також змінюють характер виховання і 

його вплив на свідомість і поведінку людей. З появою у 

суспільстві класів виховання набуває класового характеру. Воно 

починає слугувати пануючому класові, який і визначає його 

направленість, мету, зміст і форми. 

У вузькому соціальному змісті під вихованням розуміють 

цілеспрямований вплив на людину з боку суспільних інститутів 

(сім’ї, ЗМІ, мистецтва, трудових колективів тощо) з метою 

формування у неї певних знань, поглядів і переконань, 

моральних цінностей, політичної орієнтації, підготовки до 

життя. 

При наявності багатьох виховних сил успіх виховання 

може бути досягнутий тільки шляхом жорсткої координації дій 

всіх причетних до виховання соціальних інститутів. При 

некоординованих виховних впливах людина потрапляє під 

сильний однобічний вплив, що може деформувати загальну 

мету виховання. Координаторами виховного впливу в добре 

організованому суспільстві виступають навчально-виховні 

заклади, які очолюють висококваліфіковані педагоги. 

У широкому педагогічному сенсі виховання – це 

спеціально організований, цілеспрямований і керований вплив 

колективу, вихователів на вихованця з метою формування у 

нього потрібних якостей, що здійснюється в навчально-

виховних закладах і охоплює весь навчально-виховний процес. 

У вузькому педагогічному змісті виховання – це процес і 

результат виховної роботи, спрямованої на вирішення 

конкретних виховних завдань. 

У сучасній історико-педагогічній науці існують різні 

погляди на проблему виникнення виховання. Наприклад, до 

традиційних належать еволюційно-біологічна концепція 

походження виховання, представники якої (французький 

етнограф Ш. Летурно, 1831—1902, англійський соціолог 
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Г. Спенсер, 1820—1903) наближували виховну діяльність людей 

первісного суспільства до властивого вищим тваринам 

піклування про потомство. 

Ш. Летурно у праці „Еволюція виховання у різних 

людських рас” висунув думку, що процес виховання та навчання 

властивий і тваринам, навіть, безхребетним. У тваринному світі 

є вчителі та учні, а також – свідоме наставництво та навчання. 

Можна спостерігати деякі примітивні виховні прийоми, що 

використовуються по відношенню до потомства: кішка „вчить” 

кошенят ловити мишей, „птахи вчать” літати пташенят тощо. 

Тобто виховання потомства є інстинктом. 

Психологічна теорія (американський історик і теоретик 

педагогіки П. Монро, 1869 – 1947), пояснює походження 

виховання проявом у дітей несвідомих інстинктів наслідувати 

дорослих. До цієї ж теорії можна віднести і думку Г. Волкова 

про те, що виховання виникло на основі почуттів, зокрема, 

почуття любові до дітей. Ця любов, як і виховання, носить 

загальний і вічний характер. Виникнувши з інстинкту 

збереження і продовження роду, вона до цього часу є у певним 

чином показником рівня педагогічної культури як народу в 

цілому, так і окремої людини. Любов до дітей контролюється 

розумом. Конкретний прояв цього контролю – у повсякденному 

піклуванні про виховання. 

Релігійна концепція (німецький педагог К. Шмідт, 1819—

1864) за основу бере твердження, що Бог, створивши людину, 

наділив її особливим даром – умінням виховувати. Згідно з 

Біблією, першим за образом і подобою своєю Бог створив 

чоловіка Адама із „праху земного”, вдихнувши в нього 

безсмертну і розумну душу. Із ребра Адама було створено жінку 

Єву. Перших людей Бог поселив у Раю, але скоро вигнав їх 

звідти за гріхи, наказавши чоловікові у поті чола добувати свій 

хліб, а жінці – у муках народжувати дітей. Так почалося земне 

життя Адама та Єви. А з появою їх дітей: спершу – Каїна та 

Авеля, згодом – Сіфа, починається історія виховання. 

Радянська історія педагогіки дотримувалася так званої 

соціально-трудової концепції (німецький філософ Ф. Енгельс, 

1820—1885), англійський соціолог Л. Морган, 1818—1881), 
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згідно з якою виховання започаткувалось у трудовій діяльності 

людей і системі соціальних відносин. На думку Ф. Енгельса, 

пращуром людини розумної (homo sapiens) була мавпа, яка 

навчилася виготовляти і використовувати примітивні знаряддя 

праці, які використовувалися для ведення полювання, 

виготовлення одягу, будівництва житла тощо. Завдяки праці, 

прямоходінню та звуковій мові від мавп виокремилася нова 

гілка, яка почала швидко прогресувати і сильно випередила у 

розвиткові своїх предків. Саме з цієї гілки і виникла людина 

розумна. Праця створила з мавпи людину, а в процесі праці 

зародилося і виховання. 

Однак дослідники були одностайні в тому, що первісне 

виховання виникло як поступове пристосування дітей до 

існуючого порядку речей. Починаючи з доби родового ладу, 

відзначає Н.М. Боритко, основною метою системи виховання 

потомства був розвиток трудових навичок, почуття вірності 

інтересам роду й племені за умови безумовного підкорення їм 

інтересів окремої особистості, повідомлення знань про традиції, 

звичаї й норми поведінки в певному роді й племені на основі 

ознайомлення з переказами й віруваннями, що склалися в них. 

Дійсно, саме виховання звільняло людину від звичаїв і 

традицій зоологічного індивідуалізму, характерного для періоду 

стадності, і послідовно утверджувало соціальні початки в 

людині й суспільстві. Інакше кажучи, історія педагогіки 

однозначно переконує в тому, що в усі часи виховання 

підростаючих поколінь було основою системи соціального 

наслідування і засобом соціалізації індивідуума, способом 

передачі соціального досвіду й цінностей старших поколінь 

молодшим. На ранніх стадіях розвитку суспільства воно було 

фактично злите з соціалізацією, що здійснювалася через 

практичну участь дітей у життєдіяльності дорослих. Однак 

поступово, по мірі ускладнення праці і соціальних відносин, 

„підготовка до життя" відокремилася від практичної участі в 

ньому й перетворилася на відносно автономне суспільне явище. 

 

2. Виникнення терміну „соціалізація” пов'язують з 

іменами французького соціолога Г. Тарда (1843 – 1904) й 
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американського соціолога Ф. Гіддінгса (1855 – 1931). Саме 

зусиллями цих дослідників поняття „соціалізація" було введене 

Г. Тард порівнював людське суспільство з мозком, основним 

елементом якого є свідомість окремої людини. Засвоєння 

індивідуальними свідомостями наявних вірувань, переконань, 

розуміння бажань і намірів інших та взаємодія на цій основі, на 

його думку, і породжує суспільство, становить основу 

соціального життя. У центрі цього життя перебуває відношення 

нашого „Я” до інших „Я”, їх безперервний взаємний вплив. Дія 

одного духу на інший і становить елементарний факт, з якого 

випливає все соціальне життя. Як основний механізм взаємодії 

людей (а це і є соціалізація) розглядалося наслідування, яке 

регулюється суспільством через його соціальні інститути, 

систему освіти й виховання, сім'ю, суспільну думку тощо. 

Тільки через соціалізацію, на думку французького вченого, 

суспільство підтримує своє існування як цілісності, забезпечує 

розуміння індивідами своїх соціальних функцій. 

Г. Тард розглядав соціалізацію не тільки як стабілізуючий 

суспільний механізм, але й убачав у ній можливість 

забезпечення розвитку суспільства. Він вважав, що винаходи, 

які виникають в індивідуальній свідомості й поширюються в 

процесі взаємодії людей, сприяють розвиткові різноманітних 

сфер соціального життя в цілому. Французький соціолог звернув 

увагу на педагогічні можливості соціалізації й спробував 

описати процес інтернаціоналізації норм поведінки через 

соціальну взаємодію людей, а типовими соціальними 

стосунками проголосив стосунки „вчитель-учень” і дійшов 

висновку, що їх відтворення на різноманітних рівнях 

соціального життя й дозволяє забезпечити збереження й 

розвиток суспільства. 

Розгорнуту характеристику категорії „соціалізація” 

вперше надав американський вчений Ф. Гіддінгс. Він вважав, 

що соціалізація є процесом розвитку соціальної природи або 

характеру людини як наслідок стихійного впливу оточення, так і 

завдяки впливам суспільства відповідно до свідомого плану. 

Цілеспрямовані впливи з боку сім'ї, школи та інших суспільних 

інститутів мають виражену виховну спрямованість і покликані 
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формувати в індивідів сукупні реакції, які є адекватними 

стосовно впливів соціального середовища. Підсумком 

соціалізації, вважав Ф. Гіддінгс, повинна стати плюралістична 

поведінка, яка забезпечує взаєморозуміння й комунікацію 

людей і відповідає соціальному розуму. 

Американський соціолог Т. Парсонс (1902 – 1979) під 

соціалізацією розумів процес, який проходить кожна людина 

протягом всього життя, починаючи з моменту народження і до 

смерті, що включає накопичення знань про суспільство і самого 

себе, розвиток навиків і вмінь, які дозволяють їй жити у 

суспільстві, інтерналізація всієї його культури. Тільки так, у 

взаємодії з оточуючим середовищем, індивід стає членом 

суспільства, засвоює його норми та цінності, оволодіває 

соціальними ролями. 

На думку Т. Парсонса соціалізація – це сукупність 

процесів, що перетворюють індивідів у членів соціальної 

спільноти, дозволяючи їм досягнути певного соціального 

статусу. Таким чином, автор відводив особистості роль 

пасивного і запрограмованого споглядальника на різних етапах 

її розвитку – статус об’єкта. Однак, у процесі соціалізації 

індивіди, адаптуючись до середовища, змінюють оточуючий 

світ і себе, тобто діють у статусі суб’єкта. 

Гуманістичний підхід до соціалізації (А. Маслоу, 

Г. Олпорт, К. Роджерс) виділяє у ній процес індивідуалізації 

особистості в умовах подолання негативного впливу 

середовища, що заважає саморозвиткові та саморегуляції. 

Розповсюдженим є погляд на соціалізацію як вплив 

людиною на оточуєче середовище, в процесі якого вона змінює 

свою власну природу (К. Маркс, Ф. Енгельс). 

На думку С.В. Савченка, в сучасному дослідженні 

феномену соціалізації можна виділити декілька напрямків. 

Соціально-філософський напрямок (С.С. Батенін, 

О.І. Іванов, В.В. Москаленко та ін.) як змістоутворювальний 

компонент соціалізації розглядає збереження й стабілізацію 

суспільних відносин у процесі їх засвоєння новими 

поколіннями, а також активну комунікативну взаємодію, у ході 
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якої відбувається апробація різних соціальних ролей і 

формується автентичне соціальне „Я”. 

Соціально-психологічний напрямок (Г.М. Андрєєва, 

І.С. Кон, Р.С. Нємов, А.В. Петровський та ін.) розглядає процес 

соціалізації в площині включення індивіда до різноманітних 

суспільних відносин, засвоєння й відтворення соціального 

досвіду та зв'язків, активної перебудови соціального 

середовища. 

Третій напрямок, що може бути визначений як соціально-

педагогічний (Ю.В. Василькова, А.В. Мудрик, Л.І. Новікова, 

М.М. Плоткін, В.О. Сластьонін та ін.), звертає увагу на питання 

цілеспрямованого впливу соціуму на особистість, 

різноманітність взаємодії особистостей і колективів із 

соціальним середовищем, регуляцію механізмів цієї взаємодії, 

відтворення досвіду попередніх поколінь у процесі 

саморозвитку особистості. 

У сучасній науковій літературі приділяється досить багато 

уваги проблемі співвідношення категорій „соціалізація” і 

„виховання”. Дослідники звертають увагу, щонайменше, на дві 

характеристики виховання в контексті соціалізації: 1) виховання 

– системоутворювальний елемент соціалізації; 2) виховання –  

цілеспрямована, спеціально організована частина соціалізації. 

В.В. Давидов підкреслює, що соціалізація є більш широким 

поняттям, ніж виховання, хоча саме виховання складає її основу, 

оскільки здатне внести елемент упорядкування до стихійного 

характеру соціалізації. 

Приблизно так само ці процеси трактує Л.Ю. Гордін, який 

стверджує, що виховання - це об'єктивно закономірне явище 

життя суспільства, цілісний процес становлення особистості, 

взаємозв'язані сторони якого – освіта, навчання й розвиток – 

включені до певної системи соціальних відносин. Цікавою є 

позиція А.В. Мудрика, який уважає, що „соціалізація” і 

„виховання” можуть бути коректно співвіднесені з урахуванням 

категорії „розвиток”. Розвиток – це загальний процес 

становлення людини, а соціалізація, на його думку, – розвиток, 

обумовлений конкретними соціальними умовами. При цьому 
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виховання – процес розвитку людини в ході її соціалізації, який 

підлягає соціальному контролю. 

Є й дещо інші погляди на цю проблему. На думку 

О.С. Газмана, виховання – це провідний фактор соціалізації 

особистості, яка формується під впливом зовнішніх 

(соціалізація) та внутрішніх (індивідуалізація) процесів. Автор 

вважає, що „процес соціалізації звичний для нашої школи, 

засвоєний нею. А інший такий же важливий процес – 

індивідуалізація – для багатьох педагогів цілком нова справа”. 

Г.М. Андрєєва також дещо спрощує цю проблему, зводячи 

соціалізацію до виховання в широкому розумінні слова, 

розуміючи під ним вплив на людину всієї системи суспільних 

зв'язків з метою засвоєння соціального досвіду. Близькою до 

згаданої є позиція Є.М. Кодатенко, яка стверджує, що 

„виховання в широкому соціальному значенні, тобто вплив на 

особистість суспільства в цілому є процесом соціалізації, а 

виховання в широкому й вузькому педагогічному розумінні є 

частиною процесу соціалізації, що соціально контролюється”. 

Доречно навести думку Н.М. Сребної, яка вважає, що 

соціалізаційний процес можна уявити як єдність трьох 

взаємозв'язаних систем: 1) стихійної соціалізації; 2) спеціально 

організованої соціалізації; 3) самосоціалізації або 

самовиховання особистості. А в цій тріаді „виховання – 

цілеспрямована (що керується, організується, регулюється) 

соціалізація індивіда”. 

Як бачимо, більшість дослідників визначають виховання, 

по-перше, як складову частину соціалізації й провідний 

соціалізуючий фактор. Зауважимо, що в сучасній соціальній 

педагогіці використовується класифікація факторів соціалізації, 

запропонована А.В. Мудриком. На його погляд, усі фактори 

(умови й обставини, що впливають на соціалізацію) можна 

розподілити на чотири групи: мегафактори (планета, світ, 

космос), макрофактори (країна, суспільство, держава), 

мезафактори (етнос, тип поселення), мікрофактори (сім'я, 

інститути виховання, групи однолітків, мікросоціум, 

організації). Виховання, а точніше інститути виховання, – 

спеціально створювані суспільством і державою організації, 
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основною функцією яких є цілеспрямоване планомірне 

створення умов для розвитку людей і належать до 

мікрофакторів соціалізації. Виховання також розглядається як 

частина соціалізації, що контролюється і педагогічно керується. 

Отже, процес соціалізації за умови оптимальної організації 

може бути таким, що контролюється і педагогічно керується. 

Цілком очевидно, що потреба „керованості” і 

„контрольованості” соціалізаційних процесів постійно зростає. 

В останнє десятиріччя це призвело до різкого підвищення 

актуальності проблеми соціального виховання і оформлення 

особливої галузі знань, що є результатом диференціації і 

спеціалізації педагогічної науки, яка отримала назву „соціальна 

педагогіка”. 

 

3. У сучасній вітчизняній і російській соціально-

педагогічній літературі існують різні підходи до визначення 

категорії „соціальне виховання”. 

Більшість дослідників орієнтуються на інтереси й потреби 

суспільства та держави, на соціальне замовлення й убачають 

призначення соціального виховання в регуляції соціальної 

поведінки дитини відповідно до цінностей і норм, що існують у 

соціумі. У понятійно-термінологічному словнику „Соціальна 

робота / соціальна педагогіка”, виданому у 1994 році, соціальне 

виховання визначається як „процес, який націлено на розвиток, 

формування та зміну особистості; форма й метод соціальної 

роботи, спрямовані на оволодіння й засвоєння дітьми та 

молоддю соціального досвіду й вироблення якостей особистості, 

необхідних для подальшого життя”. 

Л.Г. Коваль, І.Д. Звєрєва, С.Р. Хлєбік теж розглядають 

соціальне виховання як систему заходів, які направлено на 

оволодіння й засвоєння дітьми та молоддю загальнолюдських і 

спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування у 

них стійких ціннісних орієнтацій і адекватної соціально 

направленої поведінки. Слід відзначити, що автори не відносять 

соціальне виховання до провідних категорій соціальної 

педагогіки (такими, на їх думку, є категорії „соціальне 

середовище” і „соціалізація”). 
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Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова визначають соціальне 

виховання як процес відносно соціально контрольованої 

соціалізації, що здійснюється виховними організаціями з метою 

розвитку затребуваних суспільством якостей і характеристик 

особистості. Дослідниці розглядають його як вид виховання, 

виділяючи також сімейне виховання, релігійне (конфесійне), 

корекційне та диссоціальне. Фактори соціального виховання 

поділяють на об’єктивні та суб’єктивні. До першої групи 

відносять генетичну спадковість та стан здоров’я людини; 

соціальну та культурну приналежність сім’ї, що формує її 

безпосереднє оточення, обставини біографії, культурні традиції, 

професійний та соціальний статус, особливості країни та 

історичної епохи. До другої групи факторів – психологічні 

особливості, світогляд, ціннісні орієнтації, внутрішні потреби й 

інтереси вихователя та вихованця; система взаємовідносин з 

соціумом; організовані виховні впливи на людину з боку 

окремих людей, груп, об’єднань і всієї спільноти. 

П.А. Шептенко, Г.А. Вороніна під соціальним вихованням 

розуміють створення умов і стимулювання розвитку людини, її 

соціального становлення з використанням усіх соціальних 

впливів і діянь. Автори при цьому зовсім не ігнорують 

„соціальне замовлення” і підкреслюють, що соціальне 

виховання створює можливості для оволодіння людиною 

необхідними з боку суспільства соціальними, духовними й 

емоційними цінностями (знаннями, переконаннями, вміннями, 

нормами, відносинами, зразками поведінки). 

З орієнтацією на людину розглядає соціальне виховання 

О.В. Безпалько, вбачаючи його призначення у створенні в 

суспільстві умов та заходів, спрямованих на оволодіння 

підростаючими поколіннями загальнолюдськими й 

спеціальними знаннями, соціальним досвідом з метою 

формування у них соціально-позитивних ціннісних орієнтацій. 

Використовуються й дещо інші визначення соціального 

виховання: виховання підростаючого покоління у соціумі; 

виховання всіх вікових груп і категорій дітей тощо. 

У посібнику „Соціальна педагогіка” (2000) за редакцією 

М.А. Галагузової зроблено спробу прослідкувати еволюцію 
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уявлень про соціальне виховання й не тільки дати визначення 

цього поняття, а й виявити його місце в системі категорій 

соціальної педагогіки. Оскільки соціальна педагогіка є 

відгалуженням педагогічної науки й пов'язана з цілою низкою 

інших наук, то, на думку авторів, вона використовує як власні, 

так і запозичені категорії і поняття. До запозичених належать 

категорії „освіта”, „навчання"”, „виховання”, „особистість”, 

„розвиток”, „діяльність” та ін. Разом з тим, соціальна педагогіка 

має три власні категорії – „соціально-педагогічна діяльність”, 

„соціальне навчання”, „соціальне виховання”. 

Соціально-педагогічна діяльність як різновид професійної 

діяльності здійснюється безпосередньо соціальними педагогами 

й направлена на надання допомоги дитині в процесі її 

соціалізації. Соціальне навчання й соціальне виховання 

реалізуються у контексті взаємодії соціального педагога й 

вихованця. При цьому в процесі соціального навчання 

цілеспрямовано передаються дитині соціальні знання, вміння й 

навички, що сприяють її соціалізації, а соціальне виховання 

виступає як цілеспрямований процес формування соціально 

значущих якостей особистості дитини, необхідних їй для 

успішної соціалізації. 

Деякі сучасні автори взагалі вважають за краще не 

вживати категорію „соціальне виховання”. Наприклад, 

Ф.А. Мустаєва стверджує, що предметом соціальної педагогіки 

є соціальне виховання людини, яке здійснюється протягом 

усього її життя. Однак до основних категорій соціальної 

педагогіки відносить наступні: соціальний педагог, соціалізація, 

фактори соціалізації, соціум, соціальний інститут, соціальна 

роль, захист дитинства, опіка та піклування, соціальний захист, 

соціальна робота, соціальна підтримка тощо. Термін „соціальне 

виховання” у цій низці навіть не згадується. 

А.Й. Капська сферу соціальної педагогіки пов'язує не з 

вихованням, а із соціальною роботою, тому в якості базової 

використовує категорію „соціально-педагогічна робота”, а не 

соціальне виховання. Під соціально-педагогічною роботою вона 

розуміє своєрідний соціальний інститут, який сприяє процесам 
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соціалізації, соціальної інтеграції груп та індивідів, а також 

підтримці стабільності суспільства. 

Виходячи із соціальної природи людини, А.Й. Капська 

предметом соціальної педагогіки визначає закономірні 

відносини, логіку взаємозв'язків, структурно-функціональні 

взаємодії всіх складових, які утворюють зміст процесу 

соціалізації, особистісного самовираження та самореалізації. 

Метою соціальної педагогіки як науки, на її погляд, є інтеграція 

знань про соціальну природу особистості, а як практичної 

дисципліни – побудова технологій, що забезпечують подолання 

відчуження особистості від своєї справжньої соціальної 

природи. Соціальне виховання А.Й. Капська вважає 

інтегративним соціально-педагогічним поняттям і розглядає 

його в контексті соціалізації. Цей процес трактується нею як 

створення умов та заходів, спрямованих на оволодіння й 

засвоєння підростаючим поколінням загальнолюдських і 

спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування в 

нього соціально позитивних ціннісних орієнтацій. 

А.В. Мудрик характеризує зміст соціального виховання в 

контексті різноманітних факторів соціалізації. Особливу увагу 

він приділяє мікрофакторам соціалізації і з їх урахуванням 

виділяє такі сфери соціального виховання: сімейне виховання, 

сусідство, групи однолітків, релігійні організації, виховні 

організації, контркультурні організації. 

Як бачимо, предметом соціального виховання, цілі якого 

реалізуються в процесі соціально-педагогічної діяльності, є не 

тільки соціально занедбані, а й благополучні діти, тому в його 

змісті можна виділити щонайменше два моменти: забезпечення 

соціального розвитку, соціальної адаптації дітей та 

профілактика негативних явищ у дитячому середовищі; 

соціальна реабілітація дітей з відхиленнями. Соціальне 

виховання здійснюється в різних сферах, головними з яких є 

освітні установи, сім'я, громадські дитячі та молодіжні 

організації, заклади творчості й дозвілля дітей, релігійні 

конфесії тощо. 
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Аналіз наукової літератури з проблем соціальної 

педагогіки та соціального виховання дає підстави зробити деякі 

висновки. 

По-перше, соціальне виховання є складовою частиною 

соціалізуючого процесу й  виступає одним з головних факторів 

соціалізації особистості. Як відомо, соціалізація як процес 

засвоєння системи знань, норм і цінностей, соціального досвіду, 

соціальних якостей і рис, соціальних ролей, зразків і 

психологічних механізмів поведінки (М.П. Лукашевич, 

В.Т. Солодков) здійснюється і в межах цілеспрямованого 

соціального формування, і спонтанно, в умовах стихійних 

впливів на особистість. Соціальне виховання виступає 

цілеспрямованою, спеціально організованою діяльністю в цьому 

напрямку. 

По-друге, соціальне виховання є видовим поняттям по 

відношенню до поняття „виховання”, тобто виступає одним з 

його аспектів. Існує думка, що виховний процес має соціальну 

природу, і тому будь-яке виховання є соціальним. У 

„Педагогічній енциклопедії” (1968) радянського періоду 

соціальна педагогіка розглядалася як напрямок буржуазної 

педагогіки. При цьому підкреслювалося, що оскільки кожна 

галузь освіти й виховання пов'язана із суспільством, то вся 

педагогіка є соціальною. У зв'язку з цим немає необхідності у 

виділенні соціальної педагогіки як особливої галузі педагогічної 

науки. Безумовно, виховання є соціальним за своєю природою, 

формує особистість у цілому. Соціальне виховання виступає 

практико-орієнтованою діяльністю щодо формування власне 

соціально значущих якостей, необхідних для успішної 

соціалізації дитини. 

По-третє, соціальне виховання не можна розглядати як 

процес, що здійснюється виключно в інтересах суспільства й 

держави. З одного боку, воно покликане регулювати соціальну 

поведінку людини згідно з прийнятими нормами, з іншого – 

сприяти розвиткові особистості, створюючи умови для її 

відособлення в соціумі. Інакше кажучи, призначення 

соціального виховання – у забезпеченні гармонії взаємовідносин 

особистості й суспільства. 
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Таким чином, соціальне виховання слід розглядати як 

цілеспрямований процес, який направлено на розвиток 

особистості, процес, який сприяє засвоєнню системи соціальних 

знань, норм і цінностей, соціального досвіду й забезпечує 

ефективну регуляцію соціальної поведінки підростаючих 

поколінь. Було б неправильно вважати, що соціальним 

вихованням, яке характеризується цілеспрямованістю, 

покликана займатися тільки школа. Активну участь у цьому 

процесі повинні брати всі соціальні інститути: сім'я, освіта, 

культура, релігія тощо. 
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ТЕМА 2: Зародження соціального виховання на ранніх 

етапах розвитку людства (від первісного суспільства до 

античного світу). 

1. Особливості соціального виховання на різних етапах 

первісного ладу. 

2. Виховні ідеали Стародавнього Сходу. 

3. Соціальне виховання у Стародавній Греції та 

Стародавньому Римі. 

4. Розвиток педагогічних ідей у філософії античного світу. 

 

1. В історії виховання відправною крапкою стала 

педагогічна практика первісних людей. Повністю 

реконструювати цей феномен сьогодні досить важко. Єдині 

доступні нам джерела – речові знахідки археологів. Але вони 

недостатні для отримання вичерпної інформації. Дослідники 

також відтворюють виховну практику первісних людей шляхом 

аналогій, використовуючи етнографічні дані про найбільш 

відсталі у своєму розвитку племена, що подекуди ще 

зустрічаються на Землі. 

Існування первісного ладу вимірюється сотнями тисяч 

років. Ураховуючи той факт, що виховання як суспільне явище 

значною мірою визначається характером організації суспільства, 

за основу періодизації доцільніше взяти саме суспільні 

відносини, в залежності від розвитку яких виділяються такі 

періоди:  

      a) період первісного стада;  

      б) родовий лад (матріархат, патріархат);  

      с) період розкладу первісного ладу (військової 

демократії).  

Первісне стадо — умовна назва людських суспільств, в 

яких жили первісні люди з моменту виділення людини із світу 

тварин й до формування родових общин. Перших людських 

істот учені назвали Homo habilis — людина вміла, тому що люди 

тієї доби навчилися обробляти каміння й робити з нього 

знаряддя праці (кам'яні рубила, скребачки, різці тощо). У 

результаті цього розвинулася рука, людина почала пересуватися 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B4%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
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на двох кінцівках. Звідси й друга назва — Homo erectus — 

людина прямостояча. 

Вижити поодинці в суворих умовах дикої природи було 

неможливо. Полювати, збирати їжу та відбиватися від хижих 

звірів значно легше колективом. Так виникає первісне людське 

стадо, що стало першою суспільною формою об'єднання людей. 

Від тваринного стада його відрізняло те, що члени стада 

допомагали один одному, споруджували сховища-житла, де 

переховувалися від холодів і негоди, виховували дітей та 

передавали їм життєвий досвід. Людина жила тепер у колективі, 

в якому для елементарного порозуміння необхідне спілкування. 

Археологічні знахідки свідчать про те, що провідним заняттям 

первісних людей було полювання на великих тварин. Воно 

більшою мірою, ніж збиральництво спонукало найдавніших 

людей удосконалювати знаряддя праці, сприяло згуртуванню 

первісного стада та перетворення його в Homo sapiens. 

Розвиток полювання приводив до того, що первісні люди 

накопичували і передавали наступним поколінням інформацію 

про рельєф місцевості, звички тварин, способи їх вистежування і 

полювання на них, про внутрішньогрупову взаємодію, 

виготовлення та використання знарядь полювання. Подібна 

діяльність в деяких рисах схожа на виховання. 

Близько 250 тис. років назад процес полювання 

ускладнюється: первісні люди починають полювати на певний 

вид тварин. Пращури людини переходять до справжньої праці 

та її розподілу за статевою ознакою, в наслідок чого 

відбувається диференціація у змісті підготовки хлопців та 

дівчат. Археологічні знахідки свідчать про те, що виховання в 

цей період відбувалося у процесі побутового спілкування, праці 

та полювання, релігійно забарвлених ритуалів. При цьому 

ритуали виступають у якості зразків поведінки і способів дії у 

ситуаціях, пов’язаних з полюванням, та мають яскраве емоційне 

забарвлення. 

Поступово у первісної людини розвивається мозок, і 

виникає мова як засіб спілкування. Таку людину вчені 

називають неандертальцем (термін походить від назви долини 

Неандер біля Дюссельдорфа в Німеччині, де вперше знайдено 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B4%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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залишки людей подібної будови). На території сучасної України 

знайдено кістки десятьох неандертальців, що жили 50-100 тис. 

років тому. 

Близько 100 тис. років тому в житті первісних людей 

відбулися значні зміни. На Європу насунувся великий льодовик. 

Навколишній світ, до якого люди звикли й пристосувалися, 

змінився. Замість слонів, гіпопотамів і тигрів з'явилися 

величезні мамонти, печерні ведмеді, північні олені та інші 

пристосовані до холодів тварини. У цей час первісним людям 

довелося вчитися виготовляти одяг, розпалювати вогнище, 

будувати житло. Помітно вдосконалилися кам'яні знаряддя 

праці: з'явилися ножеподібні пластини, списи-дротики зі 

спеціальними загостреними кінцями, вироби з кісток і рогу 

тварин. Найбільшим досягненням дородового суспільства стало 

освоєння вогню. 

Первісне стадо було першим етапом у розвитку людської 

цивілізації. Його найважливіші риси: 

 рівність усіх членів суспільства; 

 колективний характер праці; 

 спільна власність на знаряддя та результати 

праці; 

 низька продуктивність праці. 

За первісного стада, коли тільки завершується процес 

біологічного становлення людини, ніяких організованих форм 

виховання ще не було. Не існує диференціації виховних впливів 

морального, трудового, а також інтелектуального спрямування. 

Виховання відбувається стихійно й обмежується прямим 

відтворенням небагатого суспільного досвіду. Становленню 

виховання як соціальної функції сприяло оволодіння вогнем, 

розвиток мови та пов’язаний з цим розвиток певних ділянок 

розуму. 

Перехід від середнього палеоліту до пізнього 

супроводжувався корінною перебудовою структури 

найдавніших людських спільнот: первісне стадо 

трансформувалося в родоплемінну організацію. Рід (спочатку 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4
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материнський рід, а пізніше і батьківський рід) був 

спільнотою — колективом кровних родичів, між якими 

категорично заборонялися шлюбні відносини. Рід жив і 

працював спільно, мав спільне майно. Склалися різноманітні 

соціальні зв'язки. 

Мета виховання у цей період полягала у передачі 

молодому поколінню трудових навичок, установлених способів 

поведінки, релігійних уявлень, традицій, звичаїв, обрядів.  

Єдиною виховною інституцією виступала ціла спільнота. 

Виховання було суспільним, спільним і однаковим для всіх. 

Соціальна функція вихователя поступово закріпилася за групою 

людей похилого віку, які були носіями і охоронцями 

колективного досвіду. Воно було природнім і вільним. 

Здійснювалось шляхом прямого включення дітей у конкретні 

види трудової діяльності.  

На останніх етапах матріархату з’явилися перші в історії 

заклади для життя і виховання підлітків – будинки молоді, в 

яких старші та немічні готували дітей (окремо хлопчиків і 

дівчаток) до життя і праці.  

До найперших в історії людства організованих форм 

виховання належать дитячі ігри, традиції, звичаї, магічні 

ритуали, обряди, усна творчість, які служили для набуття 

навичок соціальної поведінки.  

Серед перших засобів виховання можна назвати іграшки-

тотеми, знаряддя праці та полювання, виготовлені спеціально 

для дітей.  

В якості регулятора поведінки використовувалися перші 

закони людського співжиття: табу і толіон. Табу, з гавайської, 

означає не робити чогось недозволеного, щоб не нашкодити 

собі. Толіон розуміється як закон кривавої помсти. Також 

використовувалися словесні прийоми – схвалення або осуд.  

Під час розквіту первісної культури виникає 

піктографічне письмо.  

Доба розкладу первісного ладу характеризується становим 

і майновим розшаруванням суспільства, виникненням 

моногамної сім’ї.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4
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Виховання у цей час починає складатися як особлива 

суспільна функція і набирає деяких організованих форм. Разом з 

первісним колективом ще одним виховним інститутом 

поступово стає сім’я. На зміну єдиному, колективному і рівному 

для всіх поступово приходить станово-сімейне виховання, яке 

диференціюється для кожного стану відповідно до його ідеалів.  

Діти виховуються на прикладі батьків, які належали до 

різних груп спільноти (вожді, жерці, воїни, прості люди, які 

належали до спільнот). У сім’ях еліти термін дитинства 

збільшився і відповідно посилився виховний вплив на 

підростаюче покоління. 

Поступово втрачаються безпосередні зв’язки між дитиною 

і суспільством. Виховання все більше позбувається 

природовідповідного і ненасильницького характеру.  

Діям, пов’язаним з вихованням, іноді надається 

сакральний зміст. У африканських готтентотів, наприклад, мати 

виголошувала над дитиною заклинання, щоб вона росла 

сильною. Магічного характеру набувають моральні настанови. 

У австралійських туземців дитину злегка били по нозі 

смаженою сороконіжкою і промовляли: „Будь доброю, не бери 

чужого”. 

Важливим етапом у розвиткові виховання як особливого 

виду соціальної діяльності стала поява обряду ініціації, що 

символізувала перехід юнаків та дівчат у розряд соціально 

зрілих повноправних членів спільноти. 

Ініціація передбачала цілий комплекс випробувань, 

успішне проходження яких було життєво важливою умовою 

подальшого існування молодої людини, тому підготовка до 

своєрідного іспиту на зрілість була ретельною і довготривалою 

(у деяких спільнотах закінчувалася в 15-20 років). При всій 

різноманітності обрядів, що входили до ініціації, в їх зміст 

традиційно включалися випробування на знання та вміння 

ведення господарської діяльності, мужність та фізичну 

підготовку – у юнаків, навики ведення домашнього 

господарства – у дівчат. Для успішного проходження ініціації 

потрібна була тривала підготовка, що включала вивчення міфів, 
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пісень, легенд, навиків полювання і рибалки, вмінь трудової 

діяльності, вироблення сміливості, спритності, волі тощо. 

Поступово виховання хлопчиків переходить до старійшин 

та жреців. З’являються окремі „будинки молоді” для пересічних 

осіб та еліти. 

Розширюються релігійні уявлення людей, зростають 

відомості з астрономії, історії, медицини, ускладнюється досвід 

виконання сільськогосподарських робіт.  

Отже, в умовах первісного суспільства спостерігається 

процес  виділення виховання як спеціальної соціальної 

діяльності, яка розширювалася з удосконаленням виробничої 

діяльності, військово-фізичної підготовки, зростанням об’єму 

знань та релігійних уявлень. 

 

2. Першими рабовласницькими державами є країни, що 

існували у IV–І тис. до н.е. на території Південної Азії і 

частково Північної Африки: Єгипет, Шумер, Вавилон, Індія, 

Китай. Вони отримали умовну назву країн Стародавнього 

Сходу. Головними носіями ідеалів виховання становляться 

сім’я, церква та держава. 

Погляди на виховання у стародавніх державах 

розвивалися під впливом економічних, соціальних, культурних, 

етнічних, географічних та інших факторів. Людина формувалася 

у досить жорстких рамках обов’язків та залежності. Ідея 

людської індивідуальності була розвинута дуже слабо. 

Особистість розчинялася у родині, касті. Звідси перевага 

суворим формам та методам виховання. 

У державах Межиріччя (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирія) 

головну роль у вихованні дітей відігравала сім’я. Як видно з 

кодексу Хаммурапі (18 ст. до н.е.), батько повинен був 

відповідати за підготовку сина до життя, навчати його своєму 

ремеслу. Основним методом виховання був приклад старших. В 

одній з глиняних табличок, яка містить звернення батька до 

сина, батько закликає його наслідувати позитивний приклад 

родичів, друзів та мудрих правителів. 

Майже в кожному місті Межиріччя були школи, які 

організовувалися при храмах, і вже до ІІІ тисячоліття до н.е. 
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кількість їх була значною. Школи виникали з метою підготовки 

писарів – людей, які вміли користуватися клинописом. Власної 

назви вони не мали і називалися „будинки глиняних табличок”, 

вчитель – „батько будинку глиняних табличок”, учень – „син 

будинку глиняних табличок”. Це тому, що писали  на глиняних 

табличках (по мокрій глині). Школи відвідували хлопці, дівчата 

могли навчитися письму вдома у свого батька. У цих 

навчальних закладах зародилися нові методи навчання – бесіда, 

пояснення, дискусія. 

До І тисячоліття до н.е. в Межиріччі склався ідеал освіти, 

який включав високий рівень володіння письмом, 

впорядкування документів, мистецтво співу і музики, вміння 

розумно вирішувати, знання магічних обрядів, відомостей з 

географії та біології, математичні обчислення. Освіта, яку 

отримували у „будинках табличок” давала можливість 

очолювати керівні посади. 

У Єгипті в ІІІ тисячолітті до н.е. виховання повинно було 

формувати людину, яка б відповідала такому ідеалові: 

небагатослівна, така, що вміє терпіти нестатки і холоднокровно 

приймати удари долі. 

У Стародавньому Єгипті велику роль відігравало сімейне 

виховання. Стосунки між чоловіком та жінкою у сім’ї були 

досить гуманними, про що свідчить той факт, що і хлопчикам і 

дівчаткам приділялася однакова увага. Судячи зі стародавніх 

папірусів, єгиптяни приділяли піклуванню про дітей багато 

уваги, оскільки, згідно з їх віруваннями, саме діти могли дати 

батькам нове життя після смерті. Діти повинні були засвоїти 

думку про те, що праведне життя на землі дарує щасливе 

потойбічне існування. 

За переконанням стародавніх єгиптян, боги, зважуючи 

душу померлого, у якості гирі використовували „маат” – кодекс 

поведінки: якщо душа померлого і маат врівноважувалися, то 

покійний міг розпочати нове життя у загробному царстві. У дусі 

підготовки до загробного життя складалися повчання дітям, які 

повинні були допомагати формуванню моралі кожного 

єгиптянина. 
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Дитина повинна була перш за все навчитися слухати і 

слухатись. Популярним був вислів: „Слухняність – це найкраще 

в людині”. 

Існував абсолютний авторитет батька і наставника. Тісно 

пов’язаний з цим звичай передавати професію від батька до 

сина. 

Школи у Єгипті також виникають у III тисячолітті до н. е. 

Приблизно у цей час тут з’являється й писемність. Єгиптяни 

використовували для письма папірус. Саме письмо було 

ієрогліфічним, тобто – „священним” (ієрогліф – священний 

знак). Воно було надзвичайно складним (нараховувало близько 

700 різних ієрогліфів).У Єгипті існували палацеві школи, школи 

для жерців, школи писарів, школи для різних службовців. 

Головне призначення сімейного та шкільного виховання 

полягало у виробленні в дітей та підлітків моральних якостей, 

що досягалося через заучування різних моральних настанов. 

Наприклад: „Краще сподіватися на людинолюбство, ніж на 

золото у скрині; краще їсти сухий хліб і радіти серцем, ніж бути 

багатим і пізнати смуток”. 

В Ізраїльсько-Іудейській державі виховання дітей 

трималося на 10 заповідях, які Бог Яхве передав Моісею. Батько 

у сім’ї поважався як абсолютний авторитет, а виховання носило 

деспотичний характер. Торою наказувалося вести наставницькі 

бесіди з дітьми. Хлопчики заучували Тору практично напам’ять. 

Дівчаток також знайомили з Торою, але у меншому обсязі. 

Знання ці були необхідні для дотримання складних та суворих 

традицій ведення домашнього господарства. Ідеал жінки – мати, 

зразкова дружина. 

Народ, обраний Богом, не повинен був змішуватися з 

іншими народами. Таке становище вважалося найважливішою 

цінністю у стародавньоєврейському вихованні. Чистота душі, 

чистота крові, чистота їжі й чистота тіла вважалися шляхами до 

спасіння, а досягнення цих ідеалів сутністю єврейського 

виховання. Перехід до віри в єдиного Бога став важливим 

кроком до розгляду категорій Добра і Зла, на чому формувалися 

ідеали, які було покладено в основу поглядів на виховання. 

Звичайно, принципи на кшталт „око за око” визнаються сьогодні 
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аморальними, але в них вже є зародження моралі, відмінне від 

первісних табу. А відповідно, в іудейських вихователів, вже 

з’явився предмет для обговорення з дітьми, що було першим, 

хай і невеликим кроком до усвідомлення норм і принципів 

справедливості через виховання. 

У Стародавній Індії до першої половини ІІ тисячоліття до 

н.е. у дравійських племен (корінних жителів Індії) виховання 

носило сімейно-шкільний характер, причому головну роль 

відігравала сім’я. 

У ІІ – І тисячолітті до н.е. на територію Індії вторглися 

арійські племена зі Стародавньої Персії. Вони принесли з собою 

кастовий устрій. Все населення Індії було поділено на 4 касти. 

Нащадки аріїв складали 3 вищі касти: брахманів (жреців), 

кшатріїв (воїнів) та вайшьїв (селяни, які об’єднувалися в 

спільноти, ремісники та торговці). Четверта – нижча каста – 

шудри (наймані робітники, слуги та раби). 

Відповідно до соціального поділу, виховання 

засновувалося на ідеї, згідно з якою кожна людина повинна 

розвивати свої моральні, фізичні та розумові якості, щоб стати 

повноправним членом касти. У брахманів провідними якостями 

особистості вважалися праведність і чистота думок, у кшатріїв – 

сміливість, у вайшьїв – працелюбність і терпіння, у шудр – 

покірність. 

Головні цілі виховання дітей вищих каст були: фізичний 

розвиток – загартовування, вміння керувати своїм тілом; 

розумовий розвиток – ясність розуму і розумна поведінка; 

духовний розвиток – здібність до самопізнання. А також такі 

якості, як: любов до природи, почуття прекрасного, 

самодисципліна, стриманість. Уважалося, що людина 

народжується для щасливого життя. Ідеалом морального 

поведінки вважалося сприяння загальному добробуту, відмова 

від вчинків, які шкодять загальному добробуту. 

Ідеал стародавньоіндійського виховання розкрито в образі 

царевича Рами – одного з героїв Махабхарати – епосу народів 

Індії. „Наповнений чеснотами він ніколи не хизувався і не 

вишукував вад у інших. Чистий душею, він був привітним і 

лагідним в зверненні, незлобним і прямодушним, поважав 
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старших. Постійно в години відпочинку він вправлявся у 

військовому мистецтві, вів корисні розмови з мудрими мужами. 

Він знав Веди, закони та звичаї, був красномовним і ніколи не 

відхилявся з шляху обов’язку”. 

Отримання освіти у Стародавній Індії було обов’язковим 

для вищих каст, для шудри вважалося достатньо вміти читати, 

рахувати і писати. На рівні сімейного виховання систематичної 

освіти не передбачалося. Хлопці починали навчання у 7 – 8 

років, їх посвята в учні відбувалася у вигляді обряду упанаями, 

але навчання читанню та рахуванню починалося за декілька 

років до нього. Після проходження упанаями починалося 

навчання у вчителя, взаємовідносини якого з учнями складалися 

за моделлю „батько – діти”: учні жили в його будинку, в усьому 

підкорялися та поважали його.  

До середини І тисячоліття до н.е. в Стародавній Індії 

склалася своєрідна система освіти. На початковому рівні діти 

отримували освіту в сім’ї. Терміни упанаями для трьох вищих 

каст були різними: для брахманів – 8 років, для кшатріїв – 11 

років, для вайшьї – 12 років. Найбільш змістовним було 

навчання брахманів, яке тривало спочатку 8 років і могло бути 

продовжено ще 3 – 4 роки. Воно містило в собі поезію та 

літературу, граматику, основи філософських знань, математику, 

астрономію. Наступний рівень освіти підвищеного типу, якому 

присвячували себе деякі учні, було навчання у гуру – особливо 

шанованого вчителя. 

Новий період в історії староіндійського виховання 

почався у середині І тисячоліття до н.е. з виникнення нової 

релігії – буддизму. Згідно з буддизмом головне завдання 

виховання – внутрішнє самовдосконалення людини, душа якої 

повинна бути позбавлена плотських пристрастей через 

самопізнання та самовдосконалення. 

У буддизмі визнавалася рівність прав представників 

різних каст в освіті та суспільному житті. В цей період зростає 

кількість шкіл, які відкриваються при буддійських монастирях. 

Буддійські школи відрізнялися лояльним ставленням до 

представників інших релігій, поєднанням релігійної освіти з 

світською. Вчителі-буддисти організовували індивідуальне 



31 

 

навчання, спираючись на результати постійного спостереження 

за учнями, навчання та виховання носили не авторитарний, а 

рекомендаційний характер. 

У Стародавньому Китаї соціальним інститутом виховання 

була сім’я. Всі члени сім’ї повинні були дотримуватися 

численних традицій, які впорядковували життя і 

дисциплінували поведінку кожного члена сім’ї. Так не можна 

було лаятися, робити вчинки, що шкодять сім’ї та старшим. В 

основі внутрішньосімейних відносин лежала повага молодших 

до старших. 

Найбільший вплив на розвиток теорії виховання в Китаї 

здійснив Конфуцій (551 – 479 рр. до н.е.). Особливу увагу він 

звертав на моральне самовдосконалення людини. Центральним 

елементом його учення була теза про правильне виховання як 

невід’ємну умову розквіту держави. За Конфуцієм, стійкість і 

життєздатність суспільства тримаються на правильному 

вихованні його членів, згідно з їх соціальним станом: 

„Правитель повинен бути правителем, чиновник – чиновником, 

батько – батьком, син – сином”. На думку філософа, природне у 

людині – це матеріал, з якого, за умови правильного виховання, 

можна створити ідеальну особистість. Проте, Конфуцій не 

вважав, що виховання всесильне, оскільки можливості різних 

людей від природи неоднакові. За природними задатками він 

виділяв: „синів неба” – людей, наділених уродженою мудрістю, 

які можуть претендувати на роль правителя; людей, які 

отримують знання шляхом навчання і стають „опорою 

держави”; і чернь – людей, нездатних до засвоєння знань. 

Конфуцій наділяв ідеальну людину, сформовану вихованням, 

особливо високими якостями: гідністю, прагненням до істини, 

правдивістю, шанобливістю, багатою духовною культурою. Він 

висловлював ідею різнобічного розвитку особистості, віддаючи 

перевагу моральності перед освіченістю. 

Перші навчальні заклади у Китаї виникають у II 

тисячолітті до н. е. У Стародавньому Китаї писали 

ієрогліфічним письмом, яке нараховувало кілька десятків тисяч 

ієрогліфів. Навчання грамоти тривало багато років, воно було 

доступне лише дітям чиновників і багатіїв. 
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Першими китайськими школами були школи-спільноти, 

які згодом поділялися на центральні й місцеві. Для підготовки 

різних чиновників відкривалися спеціальні навчальні заклади: 

юридичні, математичні, медичні, художні. З розвитком науки у 

Китаї виникають вищі аристократичні школи, де навчали, 

передусім, ораторському мистецтву, філософії, релігійної 

моралі, астрономії, медицини тощо. 

Крім державних існували також приватні школи. Першу 

приватну школу відкрив Конфуцій. 

Основу навчання складали „шість мистецтв”: стрільба з 

лука, управління конем, музика, письмо, арифметика, етикет. 

Вивченню письма і лічби не надавали такого особливого 

значення як всім іншим дисциплінам. 

На межі I i II століть н. е. у Китаї вперше було 

запроваджено систему державних екзаменів для тих, хто 

претендував очолити державні посади: хто хотів у майбутньому 

стати вченим або чиновником, повинен був складати ряд 

екзаменів впродовж кількох років. Тому вся розумова освіта, як 

правило, спрямовувалася на підготовку до складання цих 

іспитів. 

Таким чином, в добу стародавніх цивілізацій Сходу було 

здійснено спробу осмислити мету, завдання, зміст, форми та 

методи соціального виховання. Найбільший вплив на процес 

виховання дітей мали сім’я, школа та релігія. 

3. Перші уявлення про виховання як суспільне явище, яке 

сприяє соціалізації особистості, виникли у первісному 

суспільстві. Проте, зародження систем виховання, що справили 

вплив на подальший розвиток людства, виникнення елементів 

соціальної педагогіки відбулися у Стародавній Греції – державі, 

що виявилася перехідним містком між досягненнями сивої 

давнини та сучасними надбаннями.  

У VІ–V ст. до н.е. серед сотень давньогрецьких полісів на 

перший план висунулись два найсильніших міста-держави: 

Афіни і Спарта (Аттика і Лаконія).  

В Афінах активного поширення набули приватна 

власність, ринкові відносини, рабство, утвердження 
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громадянського суспільства, яке зв’язало в єдине ціле громадян 

полісу не залежно від їх майнового стану.  

У вихованні афіняни прагнули до поєднання розумового, 

морального, естетичного, фізичного розвитку. Ця мета 

визначалася грецьким поняттям „калокагатія” (внутрішня і 

зовнішня досконалість).  

До 7 років хлопчики виховувалися в сім'ї, орієнтуючись на 

ідеал гармонійного розвитку. У ранньому віці діти виховувалися 

матір'ю і годувальницями, з 4-5 років вони перебували під 

наглядом раба - педагога (від грец. paidagogos). У перекладі з 

грецької „пайс” означає „дитина”, „аго” –  „веду за руку”, 

пізніше слово „педагог” набуло значення „вести людину по 

життю” і стало позначати професію наставника, учителя. З 7 

років діти вступали до школи. В Афінах сформувалася складна 

система освітніх установ, яка носила двоступеневий характер і 

містила різні типи початкових і середніх шкіл. Навчальні 

заклади в Афінах були приватними і платними. Початковий 

ступінь освіти було представлено мусичними і гімнастичними 

(палестри) школами, які дозволяли вирішувати в комплексі 

завдання всебічного інтелектуального розвитку та формування 

культури тіла. Навчання в мусичній школі тривало від 7 до 16 

років і містило літературу, мистецтво та науки, що перебувають, 

відповідно до грецької міфології, під заступництвом муз. 

Центральне місце займало навчання літературі, тісно пов'язане з 

музичною освітою. Хлопчики заучували напам'ять твори 

Гомера, Гесіода, Есхіла, Евріпіда, Софокла та інших грецьких 

авторів. Музика викладалася в нерозривному зв'язку з 

навчанням співу. У мусичних школах підлітки також навчалися 

чотирьох основних арифметичних дій і початків геометрії. З 12 

років хлопчик одночасно з мусичною відвідував гімнастичну 

школу, де вправлявся в п'ятиборстві: біг, боротьба, стрибки, 

метання диска і списа. Приблизно з 14 років навчання в палестрі 

виходить на перший план, витісняючи мусичну освіту. 

Середній ступінь освіти в Афінах було представлено 

кількома типами шкіл. Це насамперед гимнасія (державний 

навчальний заклад підвищеного типу) для юнаків 16-18 років, 

які виявили старанність і досягли високих результатів у 
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навчанні. У цей період в Афінах було три гімнасії: Лікей, 

Академія, Кіносарг, зміст навчання в якому переслідувало цілі 

подальшого вдосконалення в гімнастичних вправах і 

„гімнастики розуму” в процесі обговорення важливих 

суспільно-політичних проблем. Далі всі юнаки з 18 до 20 років 

повинні були пройти дворічний курс в ефебії – державній 

установі, метою якої була військова підготовка. На першому 

році навчання молоді люди тренувалися в спеціалізованих 

військових вправах (біг з факелами, метання каміння, копій, 

дисків, плавання тощо). Другий рік присвячувався несенню 

служби на кордонах держави. 

Жіноча освіта в Афінах не була розвинена так, як у 

Спарті, і обмежувалася  сімейним вихованням на жіночій 

половині будинку – гінекеї. Тут від матері, годувальниць та 

інших жінок сім'ї дівчинка отримувала елементарні знання 

читання, письма, навички гри на якомусь музичному 

інструменті, співу, але в основному весь час дівчинки було 

присвячено навчанню рукоділлю. 

В Афінах було добре розвинуте соціальне виховання, яке 

стало джерелом високої загальної культури його жителів. 

Розгалужена сітка позашкільних закладів Еллади, що сприяли 

всебічному розвиткові, піднесенню культурного рівня 

особистості, пом’якшенню стосунків між різними верствами 

населення, потребує ґрунтовного вивчення та аналізу, оскільки 

містить цінні для запозичення на сучасному етапі ідеї для 

здійснення громадянського виховання та досягнення 

соціального примирення.  

Одним із найбільш дієвих засобів соціального виховання 

став театр. Для відповідної оцінки ролі грецького театру як 

важливого фактору позашкільної освіти необхідно враховувати 

передусім те, що у ньому існувала велетенська кількість місць 

для глядачів. У найбільшому в Елладі Мегалопольському театрі 

могло знаходитися 44 тис. глядачів, а в Афінському – до 30 тис. 

[2, 106]. Наявність величезної кількості місць пояснюється 

декількома причинами. Перш за все, драматичні дії 

розгорталися під відкритим небом, у місцях, спеціально для того 

відведених. Окрім того, афінське казначейство відпускало 
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широким масам вільних громадян спеціальні засоби на 

відвідування театру. Слід відзначити, що в Афінах протягом 

дуже довгого часу не існувало акторів-професіоналів (усі ролі, в 

тому числі й жіночі, виконувалися любителями-чоловіками). 

Нерідко театральні видовища тягнулися з ранку до вечора; серед 

публіки були і діти (хлопчики), і жінки. Вплив театру у 

великому грецькому місті був дуже значним, а кожна нова 

театральна постановка ставала подією, що викликала 

хвилювання .  

Поряд із театрами у підкоренні широких народних мас 

ідеологічним установкам провідну роль мали так звані 

всенародні ігри.  

Найдавніші і найвідоміші з них виникли в Олімпії, 

отримавши цілком стійкі форми і зміст уже у VШ ст. до н. е.  

Значення Олімпійських святкувань стане зрозумілішим, 

якщо пригадати лише один факт з їх історії. Саме в Елладі відлік 

часу нерідко вівся за Олімпіадами, тобто за чотирьохріччями, 

що відповідають періодам, коли відбувалися Олімпійські ігри. 

Вони продовжувались 5 днів, і у цей час, згідно з домовленістю, 

що існувала між грецькими державами, заборонялося вести 

війни. Програма ігор була надзвичайно багатогранна. Перевагу 

віддавали різноманітним фізичним вправам: біг, боротьба, 

кулачний бій, біг на колісницях тощо. Цим вправам передувало 

тривале тренування. Від усіх учасників вимагали присяги, в якій 

стверджувалося, що кожен із них протягом 10 місяців готувався 

до ігор. Поряд із змаганнями такого роду на Олімпійських іграх 

проводились й інші – виступали громадські діячі, історики, 

поети, співаки, музики, танцюристи.  

Крім Олімпійських ігор, великою славою користувались 

Істмійські, Піфійські ігри тощо, але особливо – Афінські.  

Панафінеї – свято на честь богині Афіни, що була 

покровителькою міста. Воно відзначалось щорічно, але з 

особливою помпезністю раз у чотири роки (Великі Панафінеї). 

Свято тривало 9 днів. Перші дні святкувань присвячувалися 

різним змаганням: гімнастичним, музичним, літературним, а 

також кінним. У змаганнях брали участь лише повноправні 

громадяни. Найбільш знатні віддавали перевагу бігові на 
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колісницях. Перші приклади перетворення самих змагань і 

підготовки до них у професію атлета відносяться до часів 

Платона.  

35 років вважалися тим віком життя, коли фізичні сили 

людини досягали свого найвищого розквіту. Ті, що перейшли 

межу цього віку і не досягли яких-небудь нагород на змаганнях, 

як правило, відмовлялися від подальших спроб.  

Великі Панафінеї завершувалися святковою процесією.  

Для аналізованої доби характерним є створенням таких 

пам’яток грецького мистецтва, які ще й до сьогодні приносять 

художню насолоду. Жоден народ не цінував так високо красу, 

як греки. В одній із давніх пісень говориться, що перше 

побажання – здоров’я, друге – краси, яка доводиться змаганнями 

за приз краси, конкурсами на найпристрасніший поцілунок 

тощо.  

Інший приклад показувала Спарта, де в руках держави 

зосереджувалася вся справа виховання дітей. Мета виховання 

полягала у повному підкоренні індивіда державі; головне 

завдання – у підготовці мужнього, витривалого, фізично 

розвинутого, здорового і загартованого воїна – захисника 

земельної аристократії.  

Контроль держави за вихованням починався з перших 

днів життя дитини: новонароджених старійшини спільноти 

оглядали в спеціальному місці – лесха. Тільки здорові діти 

поверталися батькам, які їх виховували до семирічного віку, 

після чого здійснювалося суспільне виховання. Хворобливих, 

тих, що мали вади, виродків знищували: найочевидніше, 

викидали в Тайгетську ущелину. 

Молодь до 30 років у Спарті не володіла повнотою 

цивільних прав і виховувалася під контролем держави. У цьому 

процесі виділялося три вікові періоди: від 7 до 15 років, від 15 

до 20 років і від 20 до 30 років. Найінтенсивніший процес 

виховання і навчання припадає саме на перший з виділених 

періодів. З 7 років всі хлопчики ставали „суспільною 

власністю”, їх збирали в агели – своєрідні воєнізовані інтернати 

казарменого типу, де вони жили і виховувалися до 14 років. 

Контроль над агелами здійснював пайдонім (пайдоном) – 
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представник державної влади, а безпосереднє керівництво –

ейрени – юнаки-спартанці, які досягли 15 років, і проявили 

вміння керувати. 

Основний акцент у вихованні робився на гімнастичні й 

військові вправи. Хлопчики росли в досить суворих умовах: з 

одягу їм належить один хітон (а з 12 років один плащ) на рік, 

їжа була дуже мізерною і простою, доглядати за тілом не 

дозволялося, постіль, на якій спали підлітки, виготовлялася з 

тростини. Читання, письмо, лічба, музика не були 

пріоритетними предметами в змісті освіти спартанців, а їх 

вивчення було утилітарним (читання і письмо – для того, щоб 

скласти військове донесення, музика та віршування – для того, 

щоб співати військові гімни тощо). Особлива увага приділялася 

виробленню лаконічної мови – здатності коротко і точно 

висловлюватися. Хлопчики брали участь у щорічних публічних 

змаганнях – агонах, під час яких їм належало показати все, чому 

вони навчилися. Перший період виховання в 14 років 

закінчувався великим агоном, що включав мусичні (музика, 

спів, віршування тощо) і гімнастичні змагання, а також 

випробування на мужність і витримку – публічні шмагання. 

Завдання виховання мужнього і нещадного воїна вирішувалося в 

процесі криптії – облоги на ілотів, під час якої юнакам 

дозволялося вбивати непокірних рабів. „Випробувальний рік” 

закінчувався новим агоном, і підлітки переходили в розряд 

ейренів, обов'язком яких ставала допомога у вихованні дітей від 

7 до 14 років. 

Виховання спартанських дівчат мало чим відрізнялося від 

виховання спартанських юнаків і проходило в постійних 

гімнастичних вправах. Фізичне здоров'я спартанок повинно 

було забезпечити відтворення здорового потомства. 

Спартанське виховання виявило суттєвий вплив на долю 

самої держави. Зворотною його стороною став поступовий 

занепад інтелектуального життя Спарти (відомо, що з 

ослаблених дітей часто виходили генії). Згодом відбувся занепад 

самої державності.  

Елліністичний період у розвитку античного виховання та 

освіти тривав з III ст. до н. е. по I ст. до н. е. і характеризувався 
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поширенням грецької культури на великій території. У цей 

період коригується ідеал виховання: на зміну героїчній 

особистості приходить освічена, незалежна в судженнях 

людина, носій багатющої елліністичної культури; посилюється 

частка мусичної освіти за рахунок гімнастичної. На 

початковому ступені освіти розширюється участь держави в 

шкільній справі, починають діяти державні навчальні заклади, 

які все ж залишаються платними, але полегшується доступ дітям 

вільнонародженого населення до школи. Оскільки літературна 

освіта є важливим елементом поширення елліністичної 

культури, змінюються структура і зміст початкової освіти. 

Мусична школа поділяється на два типи шкіл: елементарну 

школу грамоти з п'ятирічним терміном навчання (власне 

мусичну) і граматичну школу з ускладненою програмою і 

трирічним терміном навчання. Назву граматичної школи 

пов'язано з появою нової дисципліни у викладанні – граматики, 

у зміст якої входять наука про мову, знайомство з багатющою 

еллінською літературою і культурою. Зміни, що відбувалися в 

середній освіті, були пов'язані зі зменшенням частки 

гімнастичного навчання порівняно з попереднім періодом. 

Гімнасії набувають статус привілейованих навчальних закладів і 

стають доступні для юнацтва із заможних сімей. У програму 

навчання включаються література, філософія, риторика, музика, 

математика, географія; у викладанні використовуються 

дидактичні посібники (географічні карти, небесні глобуси), при 

навчальних закладах організовуються бібліотеки. Ефеб стає 

своєрідною установою підвищеної освіти з річним терміном 

навчання. Військова підготовка тут поступається місцем 

докладного знайомства з граматикою, риторикою, філософією, 

математикою, фізикою, етикою. Разом з тим, в Ефебії 

продовжували вправлятися у гімнастиці і військовому 

мистецтві. 

У добу Еллінізму деякі філософські школи стали 

відігравати роль вищих навчальних закладів, покликаних стати 

завершальною ланкою в освіті політика, оратора, філософа. В 

деяких полісах розвивається жіноча освіта. 
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Освіта в Стародавньому Римі складалася під впливом 

елліністичної культури та виховання на базі сформованих 

римських традицій. Рим був заснований в 753 р. до н. е., 

пережив добу могутньої імперії і занепав під натиском варварів 

у V ст. Під час раннього римського виховання (VIII-III ст. до н. 

е.) молодь здобувала освіту в домашньо-сімейних умовах. 

Відповідальність за результати морального і громадянського 

виховання покладалася на батька, який залучав сина до участі в 

громадських і трудових справах. У V ст. до н. е. виникають 

перші початкові елементарні школи - ludi (у перекладі - гра, 

спорт, ухилення від роботи), які були приватними і платними, 

давали основи знань і не користувалися авторитетом, 

поступаючись рівню сімейного виховання. 

У період з III ст. до н. е. по I ст. до н. е. римська 

могутність поширюється на значній території, при цьому освіта 

починає змінюватися під впливом грецької традиції. 

Найпоширенішим типом школи в цей час була початкова 

елементарна школа, головною метою якої було навчання 

грамоти. Створення граматичних шкіл пов'язано зі зростанням 

вимог до рівня освіти і потребою римської інтелігенції в 

оволодінні еллінської культурою. В граматичних школах 

вивчали грецьку і латинську мови, основи римського права, 

риторику. До II ст. до н. е. до Риму проникають нові тенденції 

грецької освіти, тому для отримання еллінського освіти вдома 

впливові римські громадяни запрошують вчителів-греків. 

З'являється новий тип навчального закладу – школи риторів, де 

навчання ораторському мистецтву відбувалося на базі 

розширення знань з латинської та грецької граматики. В цілому 

в період з I ст. до н. е.. по II ст. в Стародавньому Римі склалася 

система освітніх установ, в межах якої навчання нічим не 

відрізнялося від навчання в Елладі, але мало більш прагматичну 

спрямованість. Система освіти складалася з декількох ступенів. 

Початкову освіту було представлено елементарними, або 

тривіальними, школами, вони були приватними і платними, але 

їх діяльність контролювалася державою. Найчастіше в програму 

навчання таких шкіл входили читання, лічба, письмо; терміни 
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навчання не були суворо встановлені. Школи відвідували разом 

хлопчики і дівчатка.  

Середній ступінь освіти було представлено граматичними 

і риторичними школами для юнаків. Граматичні школи давали 

підвищений рівень освіти, в них навчалися хлопчики від 12 до 

16 років. Зміст освіти було представлено „сімома вільними 

мистецтвами”, які в подальшому стануть базовими для 

формування змісту освіти на довгі століття в європейській 

освітній традиції. Ці „сім вільних мистецтв” містили в собі 

тривіум (граматика, риторика, діалектика) і квадріум 

(арифметика, геометрія, астрономія і музика), а їх вивчення було 

практико-орієнтованим. Риторичні школи призначалися для 

освіти молодих людей старше 15 років аристократичного 

походження, які бажали присвятити себе політичній кар'єрі або 

державній службі. У школі практикувалися диспути при 

навчанні риториці, вивчалися філософія, музика, математика, 

астрономія. Заключний етап освіти майбутній державний діяч 

отримував у своєрідному навчальному закладі - колегії юнацтва. 

Військова підготовка здійснювалася в легіонах. Діяльність усіх 

освітніх установ перебувала під контролем держави, що сприяло 

поширенню освіти і збільшенню числа шкіл. 

В останні десятиліття існування Римської імперії освіта 

поступово занепадає. 

 

4. В античній філософії знайшли відображення думки про 

виховання, організацію навчання, значення освіти для розвитку 

людини. Давньогрецький філософ, учений і енциклопедист 

Демокріт (460 – 370 до н. е.) запропонував розгорнуту теорію 

пізнання. У пізнанні він виділяв два різновиди знання: чуттєве і 

розумове, причому, на думку Демокрита, чуттєвий досвід 

лежить в основі розумового пізнання. Уперше в історії 

педагогічної думки Демокріт висловив думку про необхідність 

погоджувати виховання і розвиток з внутрішньою природою 

дитини (принцип природовідповідності), яку він назвав 

„мікрокосмом”. Філософ обґрунтовував важливість сімейного 

виховання як значущого етапу в розвитку дитини, в якому 

приклад батьків відіграє вирішальну роль. У навчанні Демокріт 
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виділяв вправу, засновану на свідомому інтересі до 

досліджуваного предмета. 

Один із засновників діалектики, давньогрецький філософ 

Сократ (470 – 399 до н. е.), визначав мету виховання не як 

оволодіння сукупністю давно встановлених моральних норм і 

моральних правил, а як розвиток розумових здібностей людини. 

На думку Сократа, кожна людина повинна збагнути такі істини, 

як вірність, чесність, правдивість, честь, дружба, мудрість. 

Досягнення мети виховання можливе через діалог, 

дискусію, бесіду. Як учитель Сократ зміг піднятися на вершину 

педагогічної майстерності, вдосконаливши технологію нового 

на той час методу – діалогу з учнем, або сократичної бесіди. Він 

уперше використав у процесі навчання абстрактні поняття й 

індуктивні докази. На початку діалогу завдання педагога 

полягає в тому, щоб дати учневі побачити проблему там, де він 

її раніше не бачив. Наступна частина сократичної бесіди 

називалася майевтикой (від грец. maieutike – повивальне 

мистецтво, в переносному значенні – полегшення знаходження 

істини), коли педагог за допомогою наведених запитань навчав 

дитину знаходити істину („У суперечці народжується істина”). 

Нарешті, у фіналі діалогу формулювалося загальне поняття або 

визначення. Сократичні бесіди зробили революцію не тільки в 

навчанні та вихованні, але і справили значний вплив на 

подальший розвиток філософської і суспільної думки. 

Учень Сократа, філософ Платон (427–347 до н. е.) 

заснував Афінську філософську школу – Академію, в якій 

проповідував усебічну освіту. Педагогічні ідеї Платона 

нерозривно пов'язані з його філософським вченням про 

особливий інтелектуальний світ – світ ідей. На думку філософа, 

мета виховання полягає у розвитку знання, яке пізнає гармонію 

між реальністю і творчою ідеєю, закладеною в людині. 

Виходячи з цього сутність пізнання полягає в „пригадуванні” 

вічних і незмінних вищих ідей, які зсередини впливають на 

формування людини. Таким чином, у педагогіці вперше було 

поставлено проблему факторів, що впливають на розвиток 

особистості. Платон уважав, що виховання, спрямоване на 

гармонійний розвиток духовних і фізичних сил, має починатися 
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в 7-річному віці і закінчуватися в 16 – 17 років. Юнак у віці від 

16 до 20 років повинен присвятити себе військовій підготовці, й 

тільки обдаровані, що досягли видатних успіхів у навчанні 

молоді люди 20 – 30 років, повинні займатися вивченням наук. 

Філософ уважав, що в ідеальному суспільстві державою має 

управляти освічений керівник. Кожна людина зобов'язана 

присвятити себе тій справі, до якої у неї є природні здібності і 

схильності. Вельми прогресивними були погляди Платона на 

освіту жінки, яка, на думку філософа, повинна вибудовуватися 

за тією ж логікою і з тим же змістом, як і освіта чоловіка. 

Видатний філософ Античності, засновник Лікею 

Аристотель (384 – 322 до н. е.) з 343 по 340 р. до н. е. був 

учителем і духовним наставником Олександра Македонського. 

Головним завданням загальної освіти філософ вважав 

повідомлення учням фундаментальних неспеціалізованих знань. 

Аристотель продовжив дослідження проблеми факторів, що 

впливають на розвиток людини, і виділив три їх основні групи: 

зовнішні (навколишній світ), внутрішні (сили, завдатки, які 

розвиваються) і цілеспрямоване виховання. Мета виховання 

полягає у розвитку душі, яка, за Аристотелем, має три види: 

рослинна (харчування, розмноження), тваринна (відчуття, 

бажання) і розумна (мислення, пізнання). Таким чином, сама 

природа душі вимагає всебічного розвитку, що проходить у 

поєднанні морального, фізичного, естетичного і розумового 

виховання. 

Уперше в історії Аристотель запропонував вікову 

періодизацію виховання, виділивши три періоди і визначивши 

для кожного з них цілі, зміст і методи виховання. Від 

народження до 7 років виховання повинно здійснюватися в сім'ї, 

далі хлопчики повинні виховуватися в школі, причому їх освіта 

повинна стати турботою держави. З 7 до 14 років діти пізнають 

граматику, гімнастику, музику, малювання, з 15 років до 21 року 

– літературу, історію, філософію, математику, астрономію. 

Ідеї Аристотеля справили величезний вплив на розвиток 

педагогічних поглядів в добу Античності й Середньовіччя, 

вплинули на еволюцію освіти в цілому. 
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У давньоримській філософії погляди на виховання та 

освіту знайшли відображення в працях Марка Фабія Квінтіліана 

(42 – 118 рр., в деяких джерелах 35 – 90 рр.), який, маючи статус 

практикуючого педагога та юриста, вибудував струнку 

методику навчання ораторському мистецтву. На думку 

Квінтіліана, освіта повинна бути державною, школи і вчителі 

повинні перебувати на утриманні скарбниці; мета виховання 

полягає у формуванні у людини громадянських почуттів і 

свобод. М.Ф. Квінтіліан уважав, що у зміст освіти ритора 

необхідно включати грецьку мову і літературу, філософію, 

право, історію. В обов'язки вчителя входить вміння викликати в 

учнів інтерес до навчання, прагнення бути прикладом моральної 

поведінки й оволодіння професією на рівні педагогічної 

майстерності. Педагогічні погляди М.Ф. Квінтіліана дуже 

вплинули на розвиток теорії і практики освіти в добу 

Відродження. 
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ТЕМА 3: Виховання дітей і молоді у східних слов’ян у 

додержавний період. 

1. Розвиток гуманістичних національних традицій у 

східних слов’ян. 

2. Зміст, форми та методи виховання підростаючого 

покоління у східних слов’ян. 

 

1. Історія виховання у східних слов'ян сягає глибокої 

давнини, часів відокремлення слов'янської мовної сім'ї від 

загального індоєвропейського масиву. У V – VI ст. н. е. 

завершилося розселення слов'ян і поділ їх на три групи – східну, 

західну і південну. 

Дослідники історії східних слов’ян одностайно 

стверджують, що пращурам українського народу були 

притаманні такі якості як лагідність, доброзичливість, 

співчутливість, гостинність.  

Фундатор української педагогіки Григорій Ващенко у 

творі „Виховний ідеал” дав пояснення окремих причин 

своєрідності їх характеру: „Мирні хліборобські заняття сприяли 

лагідності вдачі українців і загальній інтелігентності їх, оскільки 

доісторичний хлібороб мав більше можливостей, ніж пастух або 

ловець, задумуватись над таємницями природи й людського 

життя”. З цим пов’язано також певну глибину й багатство 

емоцій естетичних і емоцій кохання. Літописець пише про 

полян, що вони мали лагідну вдачу. Мандрівники, що побували 

в ті часи в Україні, відзначають велику гостинність наших 

пращурів. Ібн-Даст пише, що слов’яни „гостей шанують і добре 

поводяться з чужинцями, що шукають у них оборони; і з усіма, 

хто в них часто буває, не дозволяють нікому зі своїх кривдити і 

утискувати таких людей, у випадку, як хто скривдить або 

притисне чужинця, допомагають і боронять...”.  

Приблизно так само характеризує гостинність наших 

предків Цисар Маврикій: „Для тих, хто їх відвідує, вони ласкаві 

й доброзичливі, переводять з місця на місце, куди їм треба. Коли 

б через недбальство господаря гість потерпів яку шкоду, то той, 

що передав гостя іншому господареві, підняв би війну, бо вони 

вважають своїм обов’язком помститися за кривду гостя”.  
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Чужинці відзначали також добре поводження наших 

пращурів з рабами, полоненими. „Тих, хто потрапляв до них у 

полон, пише Маврикій, не затримують, як це роблять інші 

народи, а, призначивши їм певний час на роздуми, надають їм 

право вибору: чи захочуть за якимсь викупом вернутись до 

своїх, чи залишитись з ними, як вільні й приятелі”.  

Прокопій Кесарійський та інші автори зображували 

слов’ян як витривалих, загартованих, хоробрих, волелюбних, 

невибагливих людей. Згадувалися їхня незлобивість, 

непідступність, надзвичайна чесність і доброзичливе ставлення 

до чужинців.  

Для гостя або мандрівника слов’янин міг пожертвувати 

всім, що було у його домі. Піклуватися про хворих і старих, 

годувати й доглядати їх слов’яни вважали своїм священним 

обов’язком.  

„Ся вдача привітна й ясна, – відзначає М.Грушевський, – 

відбилася і в звичаях та постановах. У старім праві нашім не 

було смертної кари на провинників, ані калічили за провину, 

відрубуючи руки, ріжучи уха, носи, як то робили по законах 

візантийських або старовинних німецьких. Духовні потім, 

перейнявши разом з церковними книгами також і книги законів 

візантийських, пробували на грецький взірець і у нас завести 

такі кари на смерть та калічення, але не приймали того люди. 

Карали грошима, саджали до в’язниці, в найгіршім разі 

оддавали в неволю, щоб відробив працею свою провину, але 

крови проливати, на житє чоловіка наставати не любили".  

Доцільно проаналізувати, під впливом яких чинників 

складалися гуманістичні національні традиції східних слов’ян.  

Багатьма археологічними дослідженнями встановлено, 

наприклад, що з кінця І тис. до н. е. у наших пращурів 

основними заняттями було землеробство, скотарство, 

ремісництво. Займалися також бджільництвом. У рідній мові 

знайшов відображення той факт, що найбільше люди живились 

із хліборобства. Слово жито, яким називали збіжжя, означає те, 

чим живуть люди.  

Такий тип мирних занять поступово формував і особливі 

взаємини між людьми, моральні форми поведінки індивідів. 
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Щоб переконатися у правильності зроблених висновків про 

залежність вдачі людини від способу життя, доцільно здійснити 

аналіз цієї проблеми, звернувшись до історії інших народів.  

Зокрема, у давніх литовців та німців панував культ 

фізичної сили, що був зумовлений частою організацією 

військових походів. За прийнятими в таких племен поняттями, 

відняти життя в істот слабких, нещасних вважалось подвигом 

співчуття. Саме тому у німців та литовців існував обов’язок 

дітей вбивати своїх престарілих та немічних батьків. Такі звичаї 

мали місце в племен войовничих, які не терпіли серед себе 

людей зайвих, слабких, що не могли надати допомогу на війні. 

У племен, що жили в країні, скупій на природні багатства, 

прагнення вберегтися від голодної смерті спонукало дорослих 

до пожертви немовлятами. Однак в народів відносно більш 

мирних, що займаються землеробством, що населяють 

місцевість зі щедрими природно-кліматичними умовами, такі 

звичаї не спостерігалися. Не зустрічалися вони і у східних 

слов’ян. Проте окремі факти вбивства престарілих людей та 

дітей у глибокій давнині мали місце й у вітчизняній історії.  

Хліборобство як основна форма господарського життя 

вплинуло на родинний устрій слов’ян. „Тим часом коли у 

семітів і нордійців, народів номадів і ловців існував патріярхат, 

у наших пращурів формою родинного устрою був матріархат 

поєднаний з моногамією (однощлюбність)”.  

Властива українцям екзогамія у сімейному житті сприяла 

мирним і приязним відношенням до інших племен. З цього 

погляду українці значно відрізнялись від народів з ендогамною 

формою родинного життя, як, наприклад, німці або москвини. 

Цим народам, як зазначає проф. Щербаківський, властива 

агресивність і вороже ставлення до інших племен і народів.  

Формування рис народного характеру (людинолюбство, 

відкритість душі) відбувалось не тільки під впливом основних 

видів їх діяльності (хліборобство, скотарство, гончарство, 

бджільництво), але й під впливом середовища існування. 

Безперечно, ці фактори є взаємопов’язаними між собою: 

природно-кліматичні умови визначають і рід занять людей, і 

історичний перебіг подій. Вплив природи на зародження і 
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розвиток історичного життя здавна вже вважається за аксіому 

історичної науки. Як влучно висловився російський історик 

Ключевський, сила, яка тримає в своїх руках колиску кожного 

народу, це є природа його землі. Проте вона ніде і ніколи не діє 

на все людство однаково. Нерівномірність впливу виявляється 

на місцевих особливостях людей, перш за все побутових і 

духовних, які виробляються у них під очевидним впливом 

природи. Сукупність, цих особливостей складає народний 

темперамент. Серед основних стихій природи, що взяли участь у 

влаштуванні життя і формуванні духовних понять східних 

слов’ян, слід відзначити безкрайні степові і лісостепові 

простори, густу сітку річок, порівняно помірний клімат та 

відкритий вихід до Чорного моря, яке слугувало географічною, 

політичною й господарською основою української землі. 

Безкрайність і багатство зручних для життєдіяльності вільних 

територій дозволяли родичам або співплеменникам при 

першому ж конфлікті або внутрішньоплемінному незадоволенні 

переходити на нове місце проживання. Ці фактори закріплювали 

в характері людей доброзичливість, незлобивість, миролюбство. 

Формування гуманістичних традицій у пращурів українців 

проходило також під впливом суспільного устрою. Стародавні 

слов’яни (відомі з історичних джерел від VI ст. н. е.) жили 

родовими громадами. М. Грушевський, висвітлюючи сутність 

такого родового устрою, зазначає: „Роди жили окремо, „о собі”, 

як каже літописець, як наші хутори задніпрянські або гірські 

карпатські села. Люди сходилися на певні місця на ті ігрища 

святочні межи села, на судні „коповища”, де правили суд над 

провинниками, вишукували злодіїв. Спільними силами для 

охорони від ворогів, щоб було де сховатися в небезпечну хвилю, 

ставили собі „город”, себто місце огороджене, обведене ровами і 

валами, куди можна було звезти своїх старих і малих, жінок і 

дітей і всяке добро... ”.  

Виконання трудомістких робіт було посильним лише для 

великого колективу. Саме тому в житті слов’ян особливого 

значення набула громада. Вона була органом місцевого 

селянського самоврядування, до компетенції якого належали 

земельні переділи, оподаткування, судові справи, а також 
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питання допомоги нужденним. Родова громада була об’єднана 

взаємним обов’язком родичів у матеріальній допомозі, захисті й 

помсті за завдані кривди. Цей взаємозв’язок був обумовлений як 

колективним характером виробництва, так і родинними 

зв’язками між членами роду.  

З розпадом родових зв’язків (початок ІХ ст.) стародавні 

слов’яни почали об’єднуватись у територіальні або сусідські 

громади, що включали в себе кілька родин і володіли певною 

територією. Такі об’єднання називалися задругами або верв’ями 

і створювалися для здійснення спільних справ, у тому числі й 

допомоги нужденним. Єдність такої громади підтримувалась 

господарськими зв’язками. 

 

2. У VI – IX ст. східні слов’яни створили оригінальну 

систему виховання, яка спиралася на стародавню первісну 

традицію. Виховання здійснювалось, передусім, у процесі 

включення дітей до конкретних видів трудової діяльності 

дорослих. 

Метою виховання у східних слов’ян були передача 

підростаючому поколінню трудових умінь, установлених 

способів поведінки, релігійних уявлень, традицій, звичаїв, 

обрядів, а також підготовка мужнього воїна – захисника своєї 

землі. 

Процесові виховання на кожному етапі розвитку 

суспільства були властиві свій зміст, форми й методи, 

детерміновані рівнем розвитку продуктивних сил, поділом 

праці, структурою шлюбних і сімейних відносин.  

Серед ритуалів і обрядів особливий педагогічний сенс 

несли звичаї, пов'язані з шануванням землі, води, неба, 

орієнтовані на вироблення дбайливого ставлення до хліба, 

природи в цілому, результатами праці, спрямованими на 

шанування старших і батьків. 

У період матріархату, коли виховання дітей було 

обов'язком всіх членів родової громади, воно вибудовувалося в 

певній послідовності: в ранньому віці - до 4 – 5 років, іноді до 7 

– 8 років всі діти перебували під наглядом жінок; потім 

хлопчики переходили в будинок чоловіків і засвоювали там 
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навички полювання, збирання, трудові вміння тощо; дівчата 

залишалися з жінками і навчалися господарюванню та 

рукоділлю. У східних слов'ян період дитинства чітко ділився на 

певні вікові етапи, яким відповідав свій зміст виховання. Дитина 

до 6 років називалася „молодою”, від 7 до 12 – „чадом”, від 12 

до 15 – „отроком”. 

Чітко визначені були народною педагогікою послідовні 

етапи раннього виховання дітей:  

1) період баяння (від народження до 1,5 – 2 років) – 

спілкування матері з дитиною, основний засіб – колискова 

пісня.  

2) період пестування (від 1,5 – 2 до 5 років) – з роду 

виділялися пестуни і пестунки, які виховували дітей, залучали їх 

в дитячі ігри.  

3) період набуття трудових навичок та оволодіння 

нормами моральної поведінки (5 – 10 років). Основним засобом 

виховання була праця – випас худоби, участь у оранці, збирання 

ягід, плодів. Акцент на виховання працьовитості, формувався 

культ Землі і Хліба.  

Народна педагогіка керувалася принципом: „Чим раніше 

дитина залучається до праці, тим краще вона буде вихованою”. 

Цікавим засобом виховання дітей були іграшки – ляльки, 

глиняні скульптурки птахів та звірів, іграшкові знаряддя праці. 

Досить цікаву групу дитячих іграшок представляють писанки. 

Орнаментовані різними узорами писанки були предметом 

забави для дітей і в той же час відігравали роль в розвитку 

почуття прекрасного. Зрозуміло, що велику радість приносили 

дітям писанки натуральні (розмальовані яйця). Писанки 

виконували і моральні функції – дитячі конфлікти 

розв'язувалися шляхом обміну писанками.  

Як і в інших стародавніх культурах, в східнослов'янської 

існував обряд „ініціації”, що знаменувала перехід з однієї 

вікової групи в іншу. З періоду пізнього матріархату у слов'ян 

організовувалися будинки молоді. В їх діяльності важливе місце 

займала підготовка до ініціації, у процесі якої підлітки вчилися 

полюванню і виготовленню знарядь праці, осягали таємні 
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міфологічні ритуали, наставники прагнули сформувати у 

молодих людей вольові якості, дисципліну і витривалість. 

Специфіка змісту та форм виховання залежала також і від 

того, до якої соціальної групи входила дитина. Традиційно у 

східних слов'ян виділялися хлібороби, ремісники, дружинники 

та язичницькі жерці. Виховання у хліборобів здійснювалося в 

основному в сім'ї. Метою виховання у хлопчиків було залучення 

до праці, оволодіння вміннями і навичками землеробства, 

тваринництва і сільського господарства, дівчатка навчалися 

веденню домашнього господарства, ткацтву та рукоділлю. Ідеал 

виховання дітей ремісників був близький до цінностей 

землеробського виховання, але реалізовувався в межах 

учнівства. Учень жив у сім'ї ремісника, допомагаючи в 

майстерні, засвоював важкі навички ремесла, майстер прагнув 

прищепити підлітку моральні й релігійні норми поведінки, 

сформувати світогляд учня. Жерці орієнтувалися на 

інтелектуальний компонент виховання і знання міфології та 

обрядів. Дружинники жили відокремлено від громади в 

спеціальних укріплених таборах, їхні діти навчалися військової 

справи. У 12 років вони продовжували осягати це мистецтво в 

гридницях – будинках, влаштованих за типом своєрідних 

воєнізованих інтернатів. Таким чином, виховання у східних 

слов'ян з VI по IX ст. мало сімейно-становий характер. 

На Русі перехід до сім'ї, що складається з подружжя та 

дітей, завершився в VІII – IX ст. З появою парної сім'ї відбулася 

заміна громадського виховання дітей сімейним вихованням, яке 

стало провідною формою отримання освіти. Організація 

сімейного виховання у давніх слов'ян мала деяку специфіку: 

серед простих членів громади в VII ст. існував звичай 

запрошувати в сім'ю на виховання підростаючого покоління 

наставника, як правило, це був брат матері – дядько. Так, 

російське прислів'я „Які дядьки – такі й детятки” розкриває цю 

виховну традицію, хоча відомий і більш пізній варіант народної 

мудрості: „Які мамки – такі й дітки”, що вказує на зміну 

пріоритетів сімейного виховання і означав, що пізніше головну 

відповідальність за виховання дітей несла мати. При відсутності 

рідного дядька виховання дітей доручалося благочестивим і 
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порядним сусідам. Звичай віддавати дітей на виховання в чужу 

сім'ю отримав назву „кумівство”. Серед знатних представників 

громади цей звичай мав іншу інтерпретацію і називався 

„кормильством”, коли вихователь ніс відповідальність за 

моральне, духовне і фізичне виховання знатного нащадка, 

навчав його управлінню, веденню економічної діяльності та 

військовим навичкам. Як соціально-педагогічне явище 

„кормильство” збереглося у руських князів аж до XII ст. 

У період з VIII по IX ст. у зв'язку із зміною економічного 

та господарського життя в давньослов'янській сім'ї відбулися 

істотні зміни: вона стала багатодітною, необхідність залучати 

родичів і чужих людей до виховання дітей зникла. Головними 

вихователями стають батьки, особливо мати, ось чому у слов'ян 

людина, яка досягла соціальної зрілості, називалася „матерою” – 

вихованою матір'ю, крім того, до виховання молодших 

підключаються старші діти. Результатом сімейного виховання 

ставало те, що отроки успадковували професію чи ремесло своїх 

батьків. 

Головними засобами виховання, крім язичницьких 

ритуалів, були твори усної народної творчості, що зберегли своє 

педагогічне значення і в наступні епохи. У казках і билинах 

відбивався ідеал давньоруського виховання – працьовита, 

любляча батьківщину і дітей людина, здатна захистити рідну 

землю й одноплемінників від будь-яких ворогів. Велике 

значення мали билини про руських богатирів Іллю Муромця, 

Микулу Селяниновича, Добриню Микитовича та ін. Боротьба за 

справедливу справу, захист своєї землі – основа, руського 

билинного епосу.  

Кодекс етичної поведінки містився в прислів'ях, загадки 

призначалися для розумового виховання, пісні – для 

естетичного розвитку. 

У VIII – IX ст. з'являється територіальна сусідська 

спільнота. На рівні територіально-сусідської спільноти 

виникали нові чинники соціалізації підростаючого покоління, 

які доповнювали сімейне виховання: дитяче побратимство і 

посестринство, союзи однолітків, молодіжні товариства, загони 

отроків-воїнів.  
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Побратимство і посестринство будувалися не за 

принципом родинності, а на основі особистих симпатій. Зв'язки, 

що єднали побратимів, були часто сильніше родинних.  

Найстарішим способом братання було укладення союзу 

між однолітками шляхом обміну жменями землі. Земля 

символізувала силу взаємної клятви і вірності слову. Зашивали 

жменю землі в ладанку і носили її на шиї.  

Цікаве описання побратимства залишив І. Франко, що 

спостерігав його серед пастушків в гірських селищах Карпат. 

Діти брали палку, розрізали її на половинки, робили на них 

зарубки, в які вкладали декілька зерен, потім з'єднували 

половинки і, взявшись за палку, вели короткий діалог: 

„Побратим? – Побратим. – До якого часу? – До гробової 

дошки!” З цього часу підлітки зверталися один до одного на 

„ВИ”, називали себе побратимами, братами і допомагали один 

одному у всьому.  

Побратимство займало велике місце у вихованні і 

самовихованні підлітків. Стимулом до чистоти моральних 

взаємин, критерієм дружби виступала совість і воля побратимів. 

Вірність клятві формувала поняття про дружбу і честь як вищі 

моральні якості.  

По іншому здійснювалось посестринство. Етнографічні 

матеріали показують, що акт посестринства приурочували до 

весни. Дівчата йшли в ліс, вибирали найгарнішу берізку, 

прикрашали її стрічками, з тонких гілок робили кільце, роблячи 

на них вінки, які наче росли на дереві. Під берізкою водили 

хороводи, співали пісень.  

Після закінчення хороводу дівчата цілувались через вінок 

і давали одна одній слово посестринської вірності. В інших 

місцях прикрашену берізку встановлювали в полі і повторювали 

в такій же формі ритуал посестринства.  

Звичаї побратимства і посестринства знаменували появу 

нових форм виховання. 

Розвиток феодальних відносин вніс докорінні зміни в 

соціальну сутність виховання. Почав формуватися кодекс нових 

норм, спрямованих на захист приватної власності: „Чужа 
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нажива – не пожива”, „Чужим багатим не станеш” та подібні до 

них. 

За даними історико-педагогічних досліджень, у VIII ст. у 

слов'ян з'явилася писемність, своєрідний варіант 

піктографічного письма. При язичницьких святилищах деякі 

діти могли навчатися грамоті та письму. Однак 

східнослов’янська освітня традиція в цей період не знала 

шкільних форм навчання.  
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ТЕМА 4: Соціальне виховання у період існування 

Київської Русі. 

1. Поширення писемності і освіти в Стародавній 

Русі. 

2. Розвиток теорії соціального виховання в 

літературних пам’ятках Київської Русі. 

3. Виховання та освіта в Галицько-Волинському 

князівстві. 

 

1. У кінці VІІІ та IX ст. у східних слов'ян виникають 

племінні князівства і союзи: Київська земля, Новгородська 

земля, Сіверська, Древлянська, Кривичська, Уличська тощо.  

У 882 р. процес консолідації східнослов'янських князівств 

і земель завершується виникненням давньоруської держави 

Київської Русі, для якої характерним було:  

1) становлення феодального способу виробництва;  

2) розвиток державності;  

3) зростання міст як центрів економічного, культурного і 

політичного життя. Про це свідчить її славнозвісна назва тих 

часів "Гардарик" — країна міст. Особливо вражав європейців 

Київ, який, на їхню думку, міг змагатись із самим 

Константинополем;  

4) потреба князівств у грамотному державному апараті, 

здатному вести облік данини, земельних угідь, запис історичних 

подій, складати державні акти, здійснювати єдину правову 

політику і дипломатичні стосунки з іншими країнами;  

5) розвиток ремесла і торгівлі, особливо зовнішньої.  

Усе це посилило потребу в нових засобах спілкування, 

сприяло виникненню писемності і шкіл, зростанню духовної 

культури наших пращурів.  

Історія виникнення у східних слов'ян писемності і школи 

по-різному висвітлюється вітчизняними і зарубіжними 

дослідниками. Одні наголошували на „скіфській відсталості” 

Русі, інші доводили, що зміни в духовному житті східних 

слов'ян стали можливими лише із запровадженням християнства 

на Русі.  
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Історичні факти спростовують антинаукову сутність цих 

концепцій. Археологічні дані свідчать, що вже в кінці VIII - на 

початку IX ст. слов'яни користувались письмовим записом 

рідною мовою.  

Важливим доказом існування писемності до 988 р. є 

договори Русі з Візантією 912, 945, 971 рр. Цікаво, що в 

договорі 945 р. передбачено статтю, згідно з якою руські купці 

повинні приїжджати у Візантію не з печатками, а з грамотами. 

Отже, князь Ігор повинен був утримувати канцелярію грамотіїв 

для складання документів руським торговим людям.  

Збереглися джерела, що свідчать про проникнення на Русь 

християнства задовго до часів князя Володимира 

Святославовича. До офіційного запровадження на Русі 

християнства вже були зародкові форми язичницьких шкіл, які 

задовольняли утилітарні потреби київської верхівки, і школи 

перших християнських общин.  

Але треба віддати належне акту хрещення Русі.  

У 988 р. християнство стало офіційною релігією Київської 

Русі. Це сприяло консолідації держави, зблизило Русь з багатьма 

країнами Європи; залучило Русь до античної культури і науки, 

техніки, ремесел і підштовхувало розвиток культурно-

просвітницької роботи; сприяло розвиткові освіти і 

шкільництва; сприяло диференціації суспільства на класи. 

Причин обрання християнства у візантійському варіанті 

було декілька:  

1) тільки православна церква є підлеглою світській владі.  

Інші релігії не підвладні державним правителям, є 

автономними і мають свого церковного зверхника, а не 

світського (наприклад, Папа Римський);  

2) високий культурний розвиток Візантії. Князь 

Володимир хотів поширити серед свого народу книжність, 

освіту, малярство. Державна церква мусила стати союзником 

князя в піднесенні культури руського народу;  

3) церковнослов'янська мова праслов'ян була доступна 

широким верствам населення, що створювало сприятливий 

ґрунт для розвитку письменства.  
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За виховну мету править добро держави, її зміцнення і 

розвиток. З приходом у Київ візантійських церковних мужів 

прищеплюється і в Україні високо розвинене візантійське 

релігійне та інтелектуальне виховання. Виховання у школах, що 

з'являються і стають важливими виховними інституціями, 

набирало не лише релігійного, але й патріотичного, державного 

характеру.  

Київська Русь – була державою високої культури. 

Сучасники – західні хроністи – називали Київ „прикрасою 

Сходу”, „суперником Константинополя”. Цей період відзначася 

широкою географією джерел розповсюдження освіти. Слідом за 

Києвом великими культурними центрами стали Новгород, 

Володимир на Клязьмі, Суздаль, Смоленськ, Рязань, Полоцьк, 

Чернігів, Галич, центри великих питомих князівств, родові міста 

Стародавньої Русі.  

Духовенство, що прибуло з Візантії, готувало місцеві 

церковні кадри, внаслідок чого поширювались знання і 

писемність. Було введено літописання.  

Суттєвий вплив на поширення писемності в Київській Русі 

мало проникнення з Болгарії кирило-мефодіївської писемної 

традиції. Глаголиця замінялась кирилицею (855 р), яка  спочатку 

містила 38 літер. Азбуку, яку було виявлено в кінці XI ст. на 

стіні Софійського собору в Києві, було модернізовано під 

слов'янську мову кирилицею, що містила 24 літери. Глаголиця – 

азбука, що використовувала грецькі букви для слов'янської 

мови.  

Кирилиця – більше пристосована для слов'янської мови 

(фонетики), модернізована Кирилом азбука (видозмінене 

грецьке письмо). Вона полегшувала переклад з грецької мови на 

слов'янську. Близькість нової азбуки до тієї, якою східні 

слов'яни користувалися раніше, сприяла посиленню мовної 

спільності єдиної староруської народності і зміцненню зв'язків 

між літературною і народною мовами.  

На Русі слов'янське язичництво, на відміну від 

язичницької античності, не мало традицій шкільної освіти.  

Християнство вимагало нової системи навчання, 

націленого на залучення до книжності, письмової культури, 
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перш за все необхідних для оволодіння початками 

християнської догматики.  

Якщо давньоруська культура була безписемною, то з 

прийняттям християнства, з переходом до „книжного вчення” 

відпала необхідність зберігати у пам'яті набутий попередніми 

поколіннями суспільно-історичний досвід.  

Історичне значення перших шкіл полягає у тому, що вони 

створювали умови для переходу до нового стану 

давньоруського шкільництва – „книжного вчення”.  

Велику роль у поширенні освіти відіграли монастирі, в 

яких переписувалися книги й організовувались бібліотеки 

(Києво-Печерська лавра, наприклад). Церкви і монастирі за 

наказом князя організовували школи, постачали їм учителів, 

церковні книжки, визначали режим школи. Можна без 

перебільшення сказати, що кожна нова єпархія ставала новим 

центром освіти, новий монастир – школою підвищеного типу, а 

нова церква – початковою школою.  

Зібранням книг при Софіївському соборі Ярослав першим 

започаткував руські бібліотеки і книгосховища. Відомі випадки 

пожертвувань книг князями і боярами для церков. Літописці про 

багатьох князів говорили: „церковні статути любив, церкви 

створював і прикрашав їх святими іконами і книгами 

наповнював”.  

Переписування слугувало єдиним способом 

розповсюдження книги.  

Причини, що сприяли розповсюдженню писемності на 

Русі:  

1) про освіту турбувались не лише і не стільки 

церковники, а й князівська (світська) влада, тобто ініціатива тут 

часто була за князями (в той час, коли в Європі освіта в цей час 

була в руках церкви). Перші школи було відкрито в 988 р. 

Володимиром при Десятинній церкві (300 учнів), у 1030 р. 

Ярославом Мудрим в Новгороді і 1037 р. в Києві (палацева 

школа);  

2) навчання в школах Стародавньої Русі проводилось 

рідною (слов'янською) мовою (а не так, як на Заході – латиною);  
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3) на Русі великого розповсюдження набрала нова форма 

освіти – самоосвіта – майже невідома на Заході того часу;  

4) школи Стародавньої Русі були більш доступними для 

простих людей, хоч, зрозуміло, мова про всеобуч не йде (школи 

грамоти);  

У передмонгольський період, це на початку XIII століття, 

у середньому по країні прошарок грамотних серед дорослих 

людей не опускався нижче 1% від усього населення країни. У 

містах він був не нижче 10% від усього населення, або 20% від 

числа дорослого населення. Верхній рубіж поки що встановити 

важко.  

За цими показниками Київська Русь знаходилася на рівні 

європейських країн. На разі населення „держави Рюриковичів” 

визначається у межах 5 – 7 млн. осіб. Звідси витікає, що число 

грамотних не опускалося нижче 100 тисяч;  

5) на відміну від Європи освіта на Русі була доступна для 

дівчат. У 1086 р. Ганна Всеволодівна відкрила жіночу школу в 

Києві, такі ж школи були відкриті в Суздалі, Полоцьку 

(Єфросинія).  

Низка джерел засвідчує високу освіченість жінок, 

насамперед у князівських верхівках. Це піднімало престиж 

київського двору серед монархів Європи і тому не випадково, 

наприклад, Ярослав Мудрий через своїх високоосвічених дочок 

був названий тестем Європи (Ганна – дружина французького 

короля Генріха, Єлизавета – норвезького короля Гарольда, 

Анастасія – угорського короля Анджея). Сестра Володимира 

Мономаха Євпраксія була імператрицею священної Римської 

імперії, брала активну участь у політичному житті Західної 

Європи. Високоосвіченою була онука Мономаха – Добродея – їй 

належить перший у Європі написаний жінкою медичний 

трактат.  

Взагалі, поширення християнства дещо поліпшило й 

морально-правове становище жінок, підняло їх авторитет в очах 

суспільства;  

6) давньоруські школи за своєю організацією були більш 

демократичними, тут дисципліна носила більш м'який характер.  
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У XI столітті – період розквіту Київської Русі, система 

шкіл була представлена такими основними типами:  

а) школа „книжного вчення”,  

б) монастирська школа,  

в) школа грамоти,  

г) кормильство.  

Сутність поняття „книжне вчення” розкрив В.Д. Греков, 

підкресливши, що це не просто навчання грамоти, а школи, де 

викладались класичні тоді в Європі „сім вільних мистецтв”.  

Школи книжного вчення навчали по книгах, а це 

розширювало рамки пізнання і можливості освіти. Вони 

готували своїх вихованців до діяльності в різних сферах 

державного, культурного та церковного життя.  

У 1037 р. при Софійському соборі князь Ярослав Мудрий 

засновує палацеву школу підвищеного типу, відкриваючи при 

ній велику бібліотеку.  

Школа Ярослава мала міжнародне значення. При дворі 

князя виховувались англійські королевичі Едвін і Едуард, 

майбутні норвезькі конунги Геральд і Регнвальд, майбутній 

король Данії Магнус Добрий, угорський королевич Андрій, 

датський королевич Герман та інші.  

У 1068 р. в Києво-Печерському монастирі ігумен 

Феодосій запровадив Студійський статут, запозичений у 

Константинопольського монастиря, який було засновано в 798 

р. ідеологом чернецтва Федором Студитом. Статут передбачав 

життя монахів в гуртожитку, обов'язкову фізичну працю, 

відречення від будь-якої власності, сувору дисципліну, навчання 

іноків грамоті для поглибленого пізнання богослов’я.  

При монастирях створювалися школи для навчання 

грамоти монахів (монастирські школи). Процес навчання 

завершувався самостійним читанням релігійних книг. З цією 

метою в обов'язок ігуменів входило створення бібліотек для 

читання.  

Сутність виховання в монастирських школах полягала, в 

наставлянні монахів, в утриманні, терпінні, смиренні, тілесній 

безпристрасності, покірності.  
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Досягались ці цілі шляхом ретельного читання молитов, 

дотримання постів, самообмеженням і проповіддю 

фантастичних чудес і подвигів місцевих угодників. Інок, що 

вступав до монастиря, доручався старцю, який намагався 

привчити його перемагати свої бажання. Для цього старець 

спеціально наказував йому робити те, до чого у нього не було 

бажання, бо приборкання своєї волі вважалось джерелом всіх 

доброчесностей. Система виховання будувалась таким чином, 

щоб у монахів-учнів не було ні хвилини без справи чи молитви. 

Правила наказували 12 разів молитися вдень, стільки ж ввечері і 

вночі. За неслухняність чекало духовне покарання, а за більш 

важкі проступки – і тілесне.  

Починаючи з кінця XI – початку XII ст. у пам'ятках 

давньоруської писемності з'являється поняття „навчання 

грамоти”, під яким розуміли навчання дітей читанню, письму, 

лічби і хоровому співу. До речі, термін „школа” увійшов у 

вжиток на Русі лише в XIV ст. За обсягом знань "навчання 

грамоти" було рівнозначне елементарній початковій освіті.  

Утримувалися „школи грамоти” на Русі на кошти батьків, 

тому для бідного населення вони були недоступні. Більшість 

берестяних грамот, які було знайдено в Новгороді, виявлено в 

садибах бояр, посадників, купців, лихварів, заможних 

ремісників. Мережа шкіл обмежувалась містами, у село 

письменність проникала повільно.  

За тодішніх методів навчання вчитель під час занять 

працював з кожним учнем або невеликою групою – 8 – 10 

чоловік.  

Писемні пам'ятки стверджують, що напередодні 

навчального року батьки запрошували вчителя додому, його 

зустрічали ласкавим словом і поклоном. Батько, тримаючи сина 

за руку, передавав його вчителю з проханням навчити уму-

розуму. Мати стояла біля дверей і повинна була плакати. 

Майбутній учень, наближаючись до вчителя, тричі кланявся. 

Той садив його біля себе і розпочиналось навчання. Перший 

урок був коротким. Потім батьки пригощали вчителя, дарували 

буханець хліба і рушник, домовлялись за плату і проводжали 

його до воріт.  
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Кормильство – це форма домашнього виховання дітей 

феодальної знаті. Київські князі підбирали годувальників з 

числа воєвод, знатних бояр, що жили в окремих волостях 

(зворотна до лицарської системи васально-сюзеренна 

залежність). Малолітній княжич відправлявся в інше місто не 

лише на годування, але й на князювання до області, що входила 

до складу володінь батька. Тому годувальники виступали як 

наставники, так і в якості регентів, що управляли за своїх 

малолітніх вихованців тими містами і землями, які княжичі 

отримували від батька. Розсилались княжичі дуже рано: іноді у 

віці 5 – 7 років. В обов'язки годувальника входило розумове, 

моральне і військово-фізичне виховання, раннє залучення 

княжича до державних справ, військового і політичного життя.  

 Ігор Святославович, герой „Слова о полку Ігоревім”, у 8 

років брав участь у княжому з'їзді, 5-річного княжича Всеволода 

Костянтиновича в 1215 р. було послано на чолі озброєного 

загону. Супроводжувати його могли лише годувальники. Така 

практика мала на меті з малих років прилучала княжичів до 

умов похідного життя.  

Не дивлячись на те, що спочатку кормильство сприяло 

консолідації Київської Русі, воно мало і негативні наслідки. 

Штучна родинність часто витісняла на другий план родинність 

кровну, батьки погано знали своїх синів, брати не знали один 

одного, що посилювало міжусобиці, за батьківський княжий 

престол.  

Високий статус годувальників давав їм змогу втручатися в 

родинні суперечки, в політичні інтриги і придворні змови. 

Кормильці в умовах феодальної роздрібненості стали головним 

знаряддям політичної боротьби боярства з великокняжою 

владою.  

Починаючи з XIII ст. князі заміняють кормильців 

дядьками. Ця зміна виражала тенденцію княжої влади спочатку 

обмежити, а потім остаточно знищити небезпечну політичну 

силу кормильців.  

Дядько повинен був бути високоосвіченою людиною. 

Вони ставали домашніми учителями у сім'ях князів. Княжичі 
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опановували іноземні мови (грецьку, латинь), риторику, 

діалектику, військову справу тощо.  

Велике значення для виховання молодих поколінь, 

формування гуманістичних цінностей особистості мала „Руська 

Правда” – результат розвитку давньоруської соціально-правової 

думки. Її перша редакція пов’язана з іменем Ярослава Мудрого 

й датується 1016 – 1054 рр. Цей документ ґрунтується на суто 

народній системі гуманістичних цінностей: він не знає смертної 

кари, кари через скалічення, навіть тілесних покарань, які 

застосовувалися в церковних судах. У „Руській правді” знайшли 

відображення найважливіші моральні цінності часів правління 

Ярослава Мудрого. Боротьба за здорову родину; повага до 

дівчини, жінки, матері, батьків; охорона прав дітей – домінанти 

цього документа. 

 

2. Уперше педагогічна думка Київської Русі 

прослідковується у творах древньоруської літератури. 

Найдавніші пам’ятки, в яких піднімаються питання виховання й 

освіти, датуються ХI ст. Серед них є твори перекладні й 

оригінальні (вітчизняного походження). До перекладних 

належать „Бджола”, „Златоуст”, „Златоструй”, „Ізборнік” 

Святослава 1073 р., „Ізборнік” Святослава 1076 р. тощо. 

Оригінальні твори: „Слово про закон і благодать” Ілларіона, 

„Слово деякого калугера про читання книг” Іоанна, „Повість 

временних літ” Нестора, „Повчання дітям” Володимира 

Мономаха та ін.  

„Бджола” – складений у Візантії і перекладений на Русі в 

кінці ХI ст. збірник цитат із святого письма, афоризмів і 

висловлювань отців церкви, античних філософів Демокрита, 

Сократа, Платона, Аристотеля, Плутарха та інших філософів, 

поетів, істориків, політичних діячів тощо. Збірник вміщував 71 

розділ, кожний з яких присвячувався різним темам. „Бджола” 

мала на меті настановити читача „як жити християнинові”. 

Серед інших тут є думки і щодо виховання й навчання. 

„Златоуст” (за прізвищем грецького проповідника 

Златоуста) – це збірка окремих промов і висловлювань отців 

церкви. 
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„Ізборнік” Святослава 1073 р. – збірник текстів античної 

літератури пізнавального характеру з різних галузей знань 

(всього 383 статті). Написано у формі запитань і відповідей, має 

філософсько-богословську оболонку. В цілому призначений для 

розширення знань. Для історії педагогіки цінний тим, що тут 

зроблено спробу викласти основи тих наук, які складали зміст 

візантійської освіти 

Учені-спеціалісти схиляються до думки, що „Ізборник” 

Святослава є перекладом візантійських текстів, які стосувалися 

проблем педагогіки, етики, моралі, догматичного богослов'я. 

Збірник містить дидактичні матеріали з граматики, риторики, 

логіки, поетики, історії, географії, астрономії, медицини тощо, а 

також притчі та загадки.  

„Ізборнік” Святослава 1076 р. – збірник статей (44 статті), 

які мають виховний, повчальний характер. Повчання дано у 

різних формах: у вигляді притч, невеликих життєвих оповідань 

тощо. Вони часто звернені до дітей. Автором „Ізборніка” 1076 р. 

був даньоруський книжник і монах Іоанн, який вибирав статті з 

рукописів у Київській великокняжій бібліотеці. До „Ізборніка” 

Іоанн написав передмову, яку історики розглядають як окремий 

твір. Вона називається „Слово деякого калугера про читання 

книг” (калугер – монах). "„Слово... ” є першим вітчизняним 

педагогічним твором. 

Інші збірники афоризмів „Бджола” та „Мудрість 

Менандра” містили положення про виховання особистості в дусі 

християнського благочестя, що мали, крім повчального 

характеру, ще й пізнавальний. Деякі з них добре нам відомі, 

наприклад: „Не місце красить людину, а людина місце”, „Хто не 

працює — той не їсть”, „Не копай яму іншому — сам до неї 

потрапиш”. 

Між 1037 і 1050 рр. митрополит Іларіон написав один з 

найвизначніших творів давньоруської літератури – „Слово про 

закон і благодать” в якому знайшов відображення виховний 

ідеал для русинів. На думку митрополита це підготовка 

молодого покоління до захисту рідної землі. За взірець він узяв 

князів Ігоря та Святослава, які постійно обороняли Руську 

державу. Вихованню молоді на героїчних традиціях пращурів, 
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як язичників, так і християн, просвітитель надавав 

загальнодержавного значення. Як виразник передових поглядів, 

він у „Слові” не підтримав візантійської ідеї виховання у дусі 

аскетизму, а захищав принцип активної діяльності у формуванні 

особистості. 

Іларіон є також співавтором „Статуту” Ярослава Мудрого, 

в якому обґрунтовується шкідливість для потомства шлюбів між 

близькими родичами, необхідність пильного догляду за 

немовлятами, покарання за грубе ставлення до матері та інші 

гуманні норми. 

Автором низки творів повчального характеру є один з 

перших ігуменів Києво-Печерського монастиря – Феодосій 

Печерський. Дослідники вважають його одним із перших 

гуманістично й соціально спрямованих педагогів на Русі, 

просвітителем, який прагнув поєднати освіту, християнську 

мораль та ідеї соціальної справедливості. 

У повчанні „Про кари Божі” Феодосій зокрема пише про 

негативний вплив на молодь розпусних видовищ із „трубами і 

скоморохами”, гуслами, і русаліями. Є в цьому творі й 

настанови проти пияцтва. 

Ідеалом, на якому треба виховувати людину, вважав 

ігумен, є приклад святих. Але для більшості людей цей ідеал є 

недосяжним. Основною духовною і суспільною цінністю він 

проголошував любов. 

У „Слові про ходіння до церкви й молитву” просвітитель 

закликав працювати й молитися вдень і вночі, погрожував 

небесною карою „лінивим і безчинним”. Мета життя людини, за 

Феодосієм Печерським, полягає в добрих і корисних справах на 

благо інших. Саме на це, а також на спілкування з Богом людина 

має витрачати свій час. 

Вищим досягненням педагогічної думки Київської Русі є 

„Повчання дітям” Володимира Мономаха (1096 або 1117 р.). 

Твір написаний за аналогією до „Повчання дітям” Ксенофонта. 

Воно є перший у середньовічній Європі педагогічний твір, 

написаний світською особою. „Повчання” складається з трьох 

частин: власне „Повчання”, „Літопису”, або „Автобіографії” 
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самого князя, та листа політичному опонентові Володимира 

Мономаха – Олегові Чернігівському.  

Якщо „Слово про закон і благодать» митрополита 

Іларіона, „Повість временних літ”, „Руська правда” та низка 

інших творів  давньоруської писемності, передбачаючи 

виховний і ціннісноформувальний аспекти, не спрямовувалися 

безпосередньо на дитячо-підліткову аудиторію, то „Повчання” 

було звернене саме до дітей та молоді. 

Провідні ідеї „Повчання” – спільність у діях між руськими 

князями, помірність у всьому, обопільна поступливість, 

працьовитість, політична обережність, послух і „покора” 

старшим, повага до прав молодших. Чільні гуманістичні 

цінності – загальнолюдські (добро, правда, любов, гідність 

тощо); національні (патріотизм, етнічна гідність, історична 

пам’ять та ін.); сімейні (подружня вірність, піклування про 

дітей, пам’ять про пращурів тощо); релігійні; цінності 

особистого життя, з-поміж яких мудрість виокремлюється як 

пріоритетна. 

Мономах уперше у вітчизняній літературі обґрунтував 

необхідність зв’язку освіти з потребами життя особистості та її 

діяльністю. При цьому звернув особливу увагу на необхідність 

розвитку в дітей ініціативи і працелюбності. Працю він вважав 

основою успіхів, честі людини й цим протиставив свої погляди 

офіційно-релігійній доктрині, яка розглядала працю як засіб 

заспокоєння плоті. Щоб викликати у дітей інтерес до постійного 

„роблення” Мономах свої настанови ілюстрував власними 

прикладами про ризиковані лови на диких звірів, ратні походи, 

господарські турботи. Він обґрунтував думку про те, що праця є 

основним засобом запобігання лінощам у дітей. 

Значне місце у творі відведено ролі прикладу старших у 

виховання, особливо батьків. Володимир Мономах тактовно за 

взірець ставив власний життєвий досвід: „І сідав думати з 

дружиною, або людей судити, або на полювання їхати…”. 

Торкаючись морального виховання, він розглядав правила й 

норми поведінки, які вважав критерієм вихованості особистості. 

Велику увагу приділено в „Повчанні” формуванню в молоді 

почуття любові до батьківщини й готовності захищати її від 
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ворогів. У зв’язку з цим князь розробив систему фізичного 

виховання юнацтва. 

Цей твір є цікавим свідченням про уявлення наших 

пращурів щодо соціального ідеалу особистості, де ідея 

доброчинності має три джерела: покаяння, сльози і милосердя. 

Покаяння –  це усвідомлення своїх вчинків, чесність із собою та 

людьми. Сльози – це жаль з приводу неблагодійних вчинків, 

чесне визнання своїх недоліків з метою їх виправлення, 

усвідомлення минущості людського життя, визнання переваги 

духовних цінностей над матеріальними. Милосердя увінчує ці 

чесноти і надає їм внутрішнього підґрунтя. 

Володимир Мономах виклав у „Повчанні” думки про 

гуманні стосунки між людьми. Однак вони не дають підстав 

оцінювати його як гуманіста релігійно-аскетичного зразка, 

оскільки за своїми переконаннями князь був твердою та 

діяльною людиною. Митрополит Никифор навіть докоряв йому 

за велику кількість покараних і засуджених. Гуманістичні 

мотиви, висловлені у „Повчанні”, були передусім вираженням 

далекоглядної політики князя, педагогічних цілей, спрямованих 

на перспективу. 

 

3. У XII ст. Київська Русь розпадається на багато великих 

самостійних князівств: Київське, Чернігово-Сіверське, 

Новгородське, Галицько-Волинське і ін., між якими 

зберігаються політичні, економічні та культурні зв’язки. У цей 

час виникають нові тенденції в галузі освіти і виховання. 

Крім князівських і боярських верхів письменність 

проникає в середовище жінок із нижчих соціальних станів; 

спостерігається тенденція здобувати освіту за кордоном; у 

центрах князівств (в Києві, Галичі, Чернігові та ін. містах) 

відкриваються школи підвищеного типу. 

Останні не мали єдиної структури. У них поглиблено 

вивчалися ті предмети, які б забезпечили участь у державно-

адміністративному управлінні. На першому місці стояло 

вивчення слов’янської і руської мов з граматичними правилами. 

Практикувалось написання учнями творів. Тут також вивчалась 

грецька, а в школах Галича – ще й латинська мови. Є дані, які 
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свідчать про вивчення в школах "семи вільних мистецтв", а 

також юридичного кодексу. 

Розвиток освіти був перерваний навалою орд Батия, що не 

дало можливості піднятися руським школам підвищеного типу 

до рівня західноєвропейських університетів. Незважаючи на те, 

що Київ було фактично зруйновано, культурним центром стала 

Галицько-Волинська держава. Тому спостерігалося зближення із 

західною педагогічною культурою. 

Зразком освіченості були правителі держави: князі 

Ярослав Володимирович, Роман Мстиславович, король Данило 

Галицький. Наприклад, Ярослава прозвали „Осмомислом”, 

тобто таким, що за „вісьмох мислить”, а ще він розмовляв 

вісьмома мовами. 

Галицько-Волинська Русь мала добре розвинене приватне 

шкільництво духовного і світського характеру. Елементарну 

освіту було представлено школою-дяківкою, що містилась за 

місцем проживання учителя. Навчання починалося з 7 років. Не 

було чітко встановленого терміну навчання і початку року. 

Питання оплати за навчання вирішувалось на основі приватної 

угоди вчителя з батьками. Обсяг знань, як правило, обмежувався 

умінням читати релігійні книги. Деколи за додаткову плату учня 

вчили писати і лічити. 

У школах єпископських кафедр і в окремих 

монастирських школах іноді давалась більш широка 

богословська освіта, оскільки там працювали освіченіші вчителі 

й зосереджувались великі зібрання книг. 

Серед феодальної верхівки було поширеним виховання 

дітей близько до традицій західноєвропейського лицарства, що 

пояснюється тісними зв’язками Галицько-Волинської Русі з 

західними державами. 

Пересічні священики навчались у домашній школі свого 

батька або в монастирській. До їх освіти не ставились високі 

вимоги, але вони обов’язково повинні були бути грамотними. 

Виховання дітей та молоді мало на меті прищеплення 

релігійності, формування палкого патріотизму і відданості 

Батьківщині. 
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У 1340 році під ударами татарських орд Галицько-

Волинська держава припинила своє існувати. Українську 

державність було втрачено. 
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Плани семінарських занять 

ТЕМА 1: Вплив виховання на процес соціалізації. 

Соціальне виховання. 

1. Соціалізація як соціально-педагогічне явище (поняття 

„соціалізація”, сутність, етапи, фактори, агенти, засоби, 

механізми соціалізації). 

2. Людина в процесі соціалізації (людина як об’єкт, 

суб’єкт, жертва процесу соціалізації). 

3. Вплив виховання на процес соціалізації. Визначення 

поняття „соціальне виховання”. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Складіть опорний конспект-схему до питання № 1. 

2. В залежності від віку людини існують різні небезпеки, 

зіткнення з якими може привести до того, що людина стає 

жертвою несприятливих умов соціалізації. Назвіть їх. 

3. Яким чином взаємопов’язані поняття „виховання”, 

„соціалізація” та „соціальне виховання”? 

 

Література: 

1. Коваль Л.Г.Соціальна педагогіка/ Соціальна робота: 

Навч. посібник. / Л. Г. Коваль І. Д  Звєрєва., С. Р. Хлєбік– К.: 

ІЗМН, 1997. – 392 с. 

2. Краснова Н.П. Соціалізація особистості: навч.-метод. 

Посіб.до сем.занять і самост.роботи для студ.спец. „Соціальна 

робота” / Н.П. Краснова, Л.П. Харченко, В.М. Пігіда; Держ.закл. 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 

– Луганск: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 

178 с. 

3. Лобанова С.І. Сучасні підходи до визначення сутності 

поняття „соціальне виховання” // Соціальна педагогіка: теорія та 

практика. – 2010. – № 3. – С. 19– 27. 

4. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. – М.: 

Гардарики, 2005. – 269 с. 

5. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина. – 3-е изд, 

испр. И доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – С. 
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106 – 118. 

6. Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / А.В. Мудрик – 2-е изд., испр. И 

доп. – М.: Издательский центр „Академия”, 2006. – С.190-217. 

7. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики: Учеб. 

для студ. высш. пед. учебн. завед. – 2-е изд, перераб. И доп. – 

М.: Академический проект, 2001. – 416 с. 

8. Цибулько Л.Г. Соціальне виховання у вітчизняній 

педагогічній теорії та практиці 20 – 30-х років ХХ століття. – 

Монографія. – Слов’янськ: ПП „Канцлер”, 2007. – 160 с. 
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ТЕМА 2: Зародження теорії та практики соціального 

виховання на ранніх етапах розвитку людства. 

1. Особливості соціального виховання на різних етапах 

первісного ладу. 

2. Виховні ідеали Стародавнього Сходу. Вплив сім’ї, 

держави та релігії на виховання дітей в: 

 Стародавньому Межиріччі, 

 Стародавньому Єгипті, 

 Ізраїльсько-Іудейській державі, 

 Стародавній Індії, 

 Стародавньому Китаї. 

3. Розвиток теорії та практики соціального виховання у 

Стародавній Греції. 

4. Особливості сімейного та шкільного виховання у 

Стародавньому Римі. 

5. Вплив раннього християнства на виховні ідеали 

Стародавнього Риму. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Чи вплинув на виховання дітей перехід від 

матріархату до патріархату? Якщо так, то яким чином? 

2. Складіть таблицю «Особливості виховання у 

країнах Стародавнього Сходу»: 

Країна Особливост

і сімейного 

виховання 

Вплив 

релігії на 

виховання 

Вплив 

держави на 

виховання 

3. Яким чином театр впливав на соціальне виховання 

вільних громадян у державах-полісах Стародавньої Греції? 

4. Назвіть спільні та відмінні риси афінської та 

спартанської виховних систем. 

5. Випишіть цитати давньогрецьких мислителів (Сократа, 

Платона, Аристотеля), що характеризують їх ставлення до 

сімейного та громадського виховання. 

6. Проаналізуйте, яким чином змінювалося уявлення про 

„ідеальну людину” протягом історії Стародавнього Риму? Під 

впливом яких чинників змінювався виховний ідеал? 
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ТЕМА 3: Виховання дітей і молоді на землях сучасної 

України у додержавний період. 

1. Навчання і виховання дітей на землях сучасної України в 

епоху палеоліту. 

2. Народно-педагогічні уявлення в епоху трипільської 

культури. 

3. Перший український літопис Велесова книга. 

4. Народна педагогіка, вірування, фольклор у вихованні 

дітей праслов’ян. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Якою була роль писемності, вірувань, побуту й обрядів у 

вихованні дітей та молоді за часів трипільської культури? 

2. Яким був виховний ідеал у наших предків в 

додержавний період? Під впливом яких чинників він 

сформувався? 

3. Підготуйте доповідь на тему: „Вплив язичницьких 

вірувань на виховання дітей праслов’ян”. 

4. Яке призначення обряду ініціації? 

 

Література: 
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ТЕМА 4: Розвиток виховання у Київській Русі та 

Галицько-Волинському князівстві. 

1. Освіта у період становлення Київської Русі. 

2. Культура й освіта в часи розквіту Київської держави 

(князювання Володимира Великого, Ярослава Мудрого та 

Володимира Мономаха). 

3. Навчальні книги в школах Київської Русі. Їх виховний 

вплив на учнів. 

4. Зародження і розвиток педагогічної думки в Київській 

державі. 

5. Педагогічна думка, шкільництво, виховання в період 

занепаду України-Руси. Галицько-Волинське князівство. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Як змінився виховний ідеал праукраїнців після 

прийняття християнства? 

2. Якими були взаємовідносини сім’ї та школи у період 

Київської Русі? 

3. Напишіть анотацію до твору Володимира Мономаха 

„Повчання дітям” (Анотація - це коротка характеристика змісту 

книги, статті тощо. У ній наводяться найважливіші питання 

роботи, викладається її зміст і дається оцінка.) Випишіть з твору 

4 – 5 цитат, які вас особливо вразили. 

4. Чи позначився занепад у Київській Русі на вихованні 

дітей? 

 

Література: 

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. – 

К.: Либідь, 2006. – 424 с. 

2. Басов Н.Ф. История социальной педагогики: 

учеб.пособие для студ. высш. учебн. заведений / Н.Ф. Басов, 

В.М. Басова, А.Н. Кравченко. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр „Академия”, 2007. – 256 с. 

3. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академия”, 2003. 

– 576 с. (Альма-матер). 



76 

 

4. Джуринский А.Н. История педагогики: Учебн.пособие 

для студ.педвузов. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999. – 

432 с. 

5. История педагогики и образования. От зарождения 

воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: 

Учебн.пособие для пед. учебн.заведений / Под ред.академика 

РАО А.И. Пискунова. – 2 изд-е.,испр. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 512 с. 

6. История социальной педагогики: Хрестоматия-учеб.: 

Учебн.пособие для студ.высш.учеб.заведений / Под ред. М.А. 

Галагузовой. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 544 с. 

7. Історія української школи і педагогіки:Хрестоматія / 

Уклад.: О.О. Любар, За ред. В.Г. Кременя. – К.: Знання, 2005. – 

767 с. 

8. Латышина Д.И. История педагогики (История 

образования и педагогической мысли): Учебн.пособие. – М.: 

Гардарики, 2002. – 603 с. 

9. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, 

Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с. 

10. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія 

української школи і педагогіки: Навч.посіб. / За ред. О.О. 

Любара. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 450 с. 

11. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн.1: 

Навч.посібник / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. 

– 624 с. 



77 

 

Питання до контрольно-модульної роботи № 1. 

 

1. Соціалізація як соціально-педагогічне явище (поняття 

„соціалізація”, сутність, етапи, фактори, агенти, засоби, 

механізми соціалізації). 

2. Людина в процесі соціалізації (людина як об’єкт, 

суб’єкт, жертва процесу соціалізації). 

3. Вплив виховання на процес соціалізації. Визначення 

поняття „соціальне виховання”. 

4. Особливості соціального виховання на різних етапах 

первіснообщинного ладу. 

5. Виховні ідеали у країнах Стародавнього Сходу. Вплив 

сім’ї, держави та релігії на виховання дітей. 

6. Розвиток теорії та практики соціального виховання у 

Стародавній Греції. 

7. Особливості сімейного та шкільного виховання у 

Стародавньому Римі. 

8. Вплив раннього християнства на виховні ідеали 

Стародавнього Риму. 

9. Народно-педагогічні уявлення в епоху трипільської 

культури. 

10. Розвиток гуманістичних національних традицій у 

східних слов’ян в додержавний період. 

11. Зміст, форми та методи виховання підростаючого 

покоління у східних слов’ян в додержавний період. 

12. Освіта у період становлення Київської Русі. 

13. Культура і освіта в часи розквіту Київської держави 

(князювання Володимира Великого, Ярослава Мудрого та 

Володимира Мономаха). 

14. Зародження і розвиток педагогічної думки в Київській 

державі. 

15. Виховний ідеал у „Повчанні Володимира Мономаха 

дітям”. 

16. Педагогічна думка, шкільництво, виховання в період 

занепаду України-Руси. Галицько-Волинське князівство. 
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ДРУГИЙ МОДУЛЬ 

Лекційний матеріал 

 

ТЕМА 5: Соціальне виховання та освіта молоді в 

період великої козацької доби 

1. Виховання та школа в Україні в XIV – XVI столітті. 

2. Православна віра та духовність як основа козацького 

виховання. 

3. Система виховання лицаря-козака. 

 

1. У XIV ст. Київщина, Чернігівщина, Переяславщина, 

Поділля і частина Волині потрапили до рук литовців. Оскільки в 

Литовській державі державною мовою була українська,  

спостерігалася повага до української культури та релігії, то і 

державу назвали Литовсько-Руською. 

Найосвіченішим станом було духівництво, яке 

утримувало школи та інші освітні чи благодійні установи. Друге 

місце серед освічених людей посідали мешканці міст. Чимало 

грамотних людей було серед дворян, а також серед ремісників. 

За литовської доби (XIV – XV ст.) Київ відроджує своє 

значення культурно-освітнього осередку. Успішна боротьба 

проти татарської орди (1363 р.) сприяла поновленню процесів 

об’єднання українських земель та зміцненню взаємин між ними. 

Основним територіальним центром формування України стало 

Середнє Подніпров’я – Правобережна Київщина, Переяслав, 

Чернігівщина, Сіверщина. Саме тут утвердилася назва 

„Україна”, яка згодом поширилася на всю етнічну територію 

українського народу. 

У 1386 р. згідно з польсько-литовською унією литовський 

князь Ягайло став польським королем і прилучив Литву з усіма 

українськими землями до Польщі. Галицько-Волинське 

князівство припинило своє державне існування у 1387 р., коли 

його захопили поляки. 

Польські можновладці намагалися витіснити з життя 

українців рідну мову, школу та релігію, з метою їх полонізації. 

У своїх політичних і духовних впливах Польща зробила ставку 

на українських багатіїв. 
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Діти з заможних родин як правило вчилися в польських 

школах та західноєвропейських університетах. Міщани та 

селяни вчили своїх дітей у церковних, монастирських школах чи 

в мандрівних дяків. 

У XIV – XV ст. свою виховну місію виконували усна 

народна творчість, національні традиції, давня українська 

література. 

Панувала особлива повага до школи, освіти, вчителя. Було 

табу на лихі слова про вчителя. Під час занять учитель сидів, а 

учні зобов’язані були слухати його пояснення стоячи. 

Велику роль у вихованні дітей та молоді відігравали 

церковнослужителі та релігія. 

Починаючи з XІV ст., а особливо у XVII ст. функції 

охорони українського православ'я від латинізації і наступного 

ополячення українського народу виконують братства. Це 

українські релігійно-національні організації, які спочатку 

об’єднували міщан, ремісників. Поступово братська організація 

набуває всестанового характеру. Маючи в своєму складі 

родовитих і заможних людей, братства набирають політичної 

ваги. Братства опікуються православними церквами та 

засновують національні школи. 

У ХVІ ст. спостерігається тенденція зближення сім’ї та 

братських шкіл, статути яких містили деякі положення про 

обов’язки батьків. Зокрема, контролювати поведінку своїх дітей 

за межами школи, перевіряти виконання домашніх завдань, 

формувати такі моральні якості, як патріотизм та слухняність. 

Між батьками та школою укладалася спеціальна письмова 

угода, де були прописані обов’язки сторін з виховання й 

навчання дітей. 

У статуті Львівської братської школи (1586 р.) містяться 

такі слова : „Хто любить сина, старанніше карає, а хто не 

любить, шкодує палиці”. Батьки несли відповідальність за те, 

„щоб діти вдома справлялися відповідно до порядку шкільної 

науки, навчання і виказували належну людськість свого часу для 

всякого стану”. 

У статті 18 Статуту Луцької братської школи також 

підкреслювалось, що вчителі повинні нагадувати батькам, як 
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діти мусять „вдома діяти відповідно до навчання шкільного”, 

показуючи цим самим свою освіченість. Якщо ж родичі 

заважатимуть цим добрим звичаям, то вони мусять бути 

покараними, — підкреслювалось у цьому документі. А в статті 

статуту Луцької братської школи „Про виховання дітей” ішлося 

про те, що батьки повинні виховувати своїх дітей не в дусі 

збагачення, а мудрого накопичення всіляких чеснот. Батьки, які 

не дбають про те, щоб виховати своїх дітей благопристойними й 

цнотливими, називаються тут „жорстокими дітовбивцями”. 

„Слухайте це батьки! Якщо ще освіту й основи доброго 

виховання будуть мати діти, то і ви отримаєте нагороду, якщо ж 

недбайливі – муку”, – наголошують у цьому документі. 

Таким чином, у період поширення братських шкіл батьки 

виступали щодо них у ролі помічників. 

У літературних творах поч. XVII ст. звертається увага на 

значення батьківського виховання. Наприклад, в анонімних 

віршах 1609 року найкращим батьком називають того, „в кого 

син від науки вітця поважає”. Тобто віддавати дітей учитися 

було одним з найголовніших завдань батьків. Саме наука, на 

думку автора, робить з людини людину. 

Дем’ян Наливайко також у своїй книзі „Ліки на оспалий 

умисел людський” (1607) указує на необхідність давати дітям 

освіту. Але, крім цього, звертає увагу читача на виховний вплив 

особистого прикладу батька для дитини: „...Бо що чинить 

батько, те й сину охота”. 

Окремою сторінкою діяльності братств в Україні були так 

звані молодечі братства, або як їх названо в грамоті єпископа 

Львівського Гедеона Балабана від „9 грудня 1606 року”, 

„братство младечеське”. Ці організації поряд з сім’єю, школою 

та релігією ставали важливим інститутом соціального виховання 

підростаючого покоління. 

Молодече братство Св. Юрія було організовано в Луцьку 

при Чеснохресному братстві в 1632 р. з благословення 

Київського митрополита Ісаї Косинського. Благословив 

молодече братство і Константинопольський патріарх.  

У грамоті Єрусалимського патріарха Феофана до 

Київського братства зокрема сказано :„Оцим посланням, нашим 
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благословляємо і наказуємо, щоб ті, хто впишеться до цього 

молодечого братства, твердо стояли у вірі і мали устрій згідно з 

порядком братства старшого”. Але митрополит Київський Іеонія 

того ж 1632 р. затвердив для Луцького молодечого братства св. 

Юрія окремий статут. 

Митрополит Петро Могила заповідав братчикам: „.. в усіх 

цнотах християнських тривати, вести життя чисте і без пороку, 

щиро заховувати братолюбство, чим прославити Господа. Дух 

гордості, пихи, ненависті і помсти нехай не має до вас 

найменшого доступу, нехай же перебуває посеред вас дух 

покори і послуху Христових, особливо ж належної поваги до 

старших і батьків ваших”. 

Серед членів молодечих братств було багато учнів і 

випускників братських шкіл. Молодечі братства разом зі 

старшими опікувалися хворими, каліками, вбогими, братськими 

бібліотеками, займались місіонерською діяльністю. 

За настановами митрополита Ісаї Копинського, юнаки 

мали обрати для себе „отця духовного”, який би був присутній 

на їхніх зібраннях, а також двох членів старшого братства для 

порядку; поради і настанови яких були б корисні для молоді. 

„Єретика-чоловіка, тобто „уніата уникайте, не спілкуйтесь з 

ним”. – наставляв Ісая. 

Молодечі братства створювались і діяли й при інших 

православних старших братствах, зокрема при Київському та 

Львівському. 

Грамотою від 17 травня 1620 р. патріарх Феофан 

благословив утворення при Київському Богоявленському 

братстві окремого юнацького братства, що підпорядковувалося 

старшому братству. 

Братства пильнували стежили за моральністю своїх членів 

і в разі її порушення проводився „братський суд”. Якщо хтось 

нехтував братським судом, того мали судити як неслухняного 

сина церкви. Якщо молода людина нехтувала і цим покаранням, 

її відлучали від церкви, про що священик повідомляв у храмі 

громаду. Дотримуючись церковно-братської дисципліни, старші 

в братстві накладали покарання на винних, які були різного 
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характеру: матеріальні (грошима) або дисциплінарні( 

відсиджування на церковній дзвіниці тощо). 

Такі засоби впливу сприяли духовному зростанню членів 

молодечих братств. 

Увійшовши до складу Речі Посполитої українці повною 

мірою відчули національний і релігійний гніт. М. Грушевський 

пише, що протягом життя одного покоління відбувається 

денаціоналізація українських магнатських і шляхетських родів. 

Діти українського панства навчаються у латинських школах, 

залучаються до польської культури, зрікаються своєї 

національності й релігії. 

На місці братських шкіл часто відкриваються єзуїтські 

колегії. 

 

2. Слово „козак” у перекладі з тюркської означає „вільна 

людина”. 

Одним із перших на Русі цим словом назвав себе Ілля 

Муромець, підкреслюючи волю свого вибору православного 

служіння Батьківщині. В історичних пам'ятниках згадка про 

козаків належать до ХІІ століття, і лише з середини XVI століття 

українське козацтво сформувалось як могутня сила в 

Запорізькій Січі на острові Хортиця. Козацтво було не тільки 

воєнізованим угрупованням. Козацтву були притаманні ознаки 

сильної держави, колоритного побуту, самобутньої культури та 

родинної педагогіки. Духовна культура українського народу 

досягла високого рівня в період існування козацької держави 

(1648—1781 pp.). Запорозьке козацтво впродовж трьох століть 

визначало напрями економічного, політичного і культурного 

розвитку України.  

Запорозька Січ формувалась із втікачів від кріпацтва, 

національних та релігійних переслідувань, які були вихідцями 

не лише з різних регіонів України, а й з усієї Російської імперії, 

а також з інших країн.  

Козацькій культурі близький тип активної людини, героя, 

лицаря. Республіканський устрій, демократичні засади 

співжиття козацької спільноти дають дослідникам підстави 
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трактувати козаків як лицарів-воїнів, своєрідне військово-

чернече братство. 

Запорожці були професійними воїнами й одним із 

головних завдань вважали оборону церкви та віри. Звідси – 

засвоєння чернечих звичаїв, традицій. Культ побратимства, 

товаришування у свідомості козака був нерозривно пов'язаний із 

християнською ідеєю самопожертви заради ближнього. 

Релігійність і духовність були надзвичайно вагомими 

критеріями відбору в козацьке середовище, своєрідною 

візитівкою, самоідентифікацією козака як православного 

християнина й українця. Двічі на рік козаки вирушали на прощу 

до Києво-Печерського, Самарського, Мотронинського, 

Межигірського та інших православних монастирів. Запорожці 

надзвичайно ревно стежили за „чистотою” віри у своїх рядах. Як 

зазначає Д.Яворницький, у їхньому середовищі ніколи не було 

„ні розкольників, ні лжевчень, заборонялися пропаганда чи 

сповідування іновір'я”. Козаки за власний кошт утримували 

лікарні, шпиталі, різні інституції при монастирях, а також цілі 

церковні парафії, робили значні матеріальні внески у храми, 

прихожанами яких себе вважали. 

Називаючи себе лицарями Православ'я, козаки вважали за 

велику честь постраждати за віру в боротьбі проти єретиків та 

язичників, тому вони мужньо приймали на себе мученицький 

вінок. Умирали козаки гідно, показуючи своїм мучителям повне 

презирство до катувань. Коли з них заживо здирали шкіру, вони 

говорили, що це схоже на укуси комарів або взагалі називали 

такий біль сміховинним, що нагадує мурашки по тілу; коли їх 

саджали на кіл, вони просили люльку, щоби перед смертю 

потішити себе тютюном, деякі відмовлялись від шибениці, 

уважаючи її легкою смертю, і просили дати можливість умерти 

потомственою стовповою смертю, як батьки й діди. Козацьке 

життя було школою духовного виховання. Обираючи шлях 

чернечого служіння, козаки відрікались від земних благ, від 

рідних і близьких заради Христа. Їхня віра в Бога була 

непохитною. Життя в Січі будувалося за принципом 

монастирського. Запорізьке військо мало чітку ієрархічну 

структуру, на чолі якої стояв кошовий отаман. Запорожці 
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розділялись на січових і зимових. Січовики – це осередок 

війська, „лицарі” або „товариство”, безшлюбні або які порвали 

пута шлюбу, козаки здебільшого слов'янського походження, що 

відрізнялись хоробрістю й відвагою в бою. Зимовики - сімейні 

козаки, яким заборонялося жити в Січі. Вони селились у степу, 

були ремісниками та хліборобами. 

Оскільки головною метою свого життя запорожці вважали 

встановлення православної віри, вони, улаштовуючись на 

новому місці, відразу ж підшукували мальовниче місце для 

спорудження церкви. Козаки спорудили чотирнадцять церков у 

різних місцях, у тому числі й один чоловічий монастир. У Січі 

було прийнято, особливо серед старшин і курінних отаманів, 

щоденну присутність у церкві на ранковій службі, літургії та 

вечері. Будь-яке порушення канонів православної церкви 

козаками рішуче відкидалось. У Січ приїжджали люди всіх 

національностей. Кожен, хто прибув, повинен був сповідати 

символ віри запорожців, що складався з п'яти пунктів: 1) 

православне віросповідання; 2) присяга на вірність 

православному государю; 3) спілкування українською мовою; 4) 

безшлюбність; 5) проходження курсу військового навчання 

протягом семи років. Крім цих пунктів існували іспити на 

придатність до козацького служіння. Звичайно, ці іспити були 

штучно створеними козаками стресовими ситуаціями та 

найбільш зручними для прояву духовно-моральних якостей 

новачка. У козацтві не приживались люди слабохарактерні, 

нездатні мужньо переносити тяготи козацької служби, а також 

марнолюбні, чванливі. Вік не мав ніякого значення між 

козаками. Новачка називали „синком”, а він навіть більш 

молодого козака – „батьком”. 

Родиною запорожця вважався його курінь – будинок, в 

якому вільно розміщалися 60 осіб. Уздовж стін куреня були 

зроблені настили, що служили постіллю. 

Спали козаки на твердому, поклавши під голову 

повстяний валик. У червоному куті куреня висіли ікони. 

Єдиною прикрасою була зброя, що висіла на стінах. Козаки, як і 

ченці, сприймали постіль як труну. Тому, коли новоприбулий 

вступав у число воїнства, йому, указуючи на місце в курені, 
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говорили: „От тобі труна, а коли вмреш, зробимо ще коротше”. 

Залишатись у козацтві наймоторніші й тямущі. Подібно до того, 

як у монастирі ченцям давали нове ім'я, так само й їм давали 

інше прізвище, намагаючись відбити в ньому основну якість, що 

переважає в особистості. 

Моральних заповідей, що були записані у Святому 

Писанні, запорожці свято дотримувались, їх порушення 

спричиняло суворе покарання. Так, смертю каралися злодійство, 

приховування краденого, зв'язок із жінкою та содомські гріхи, 

насильство у християнських селищах, самовільна відлучка, 

пияцтво під час походу, зухвала поведінка з начальством. У Січ 

заборонялось приводити жінок, окрім матерів і сестер. Той, хто 

порушував цей закон, мав бути страчений. За розбій і злодійство 

приковували до ганебного стовпа, а потім забивали каменями й 

ціпками. За образу начальства приковували ланцюгом до 

гармати, пізніше цей вид страти був замінений засланням у 

Сибір. Братовбивцю закопували живого в одній труні з убитим 

їм товаришем. 

За великі розкрадання покладалася шибениця, від якої 

можна було позбутись тільки в тому випадку, якщо яка-небудь 

дівчина виявить бажання вийти заміж за провиненого козака. 

Відомі випадки, коли козаки віддавали перевагу страті. Звідси й 

пішла приказка: „Як мати таку дзюбу, краще на шибениці дати 

дубу”. 

Духовне життя козацтва визначалось кодексом честі, що 

включає основні якості особистості: любов до Бога та 

ближнього, яка виражалась у боротьбі за встановлення 

православної віри, проти язичництва, католицизму й уніатства; у 

пожертвуванні коштів на будівництво й утримування церков і 

монастирів; у відстоюванні волі та незалежності народу, 

збереженні його вікових традицій, культури та мистецтва; у 

вірності дружбі, любові, товариству, побратимству; у допомозі 

всім стражденним і знедоленим; у турботі про молоде 

підростаюче покоління. 

 

3. Козацька система виховання – це синтез монастирської 

та народної педагогіки, метою якої є духовний розвиток 
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особистості майбутнього лицаря рідної землі, воїна Христова. 

Відповідно до мети формулюються завдання: закласти міцні 

основи православної віри; дати майбутньому воїну добру 

фізичну підготовку; виробити непримиренне ставлення до 

пороку в усіх його формах і різновидах; виховати високі 

людські якості, засновані на любові до Бога та ближнього; 

сформувати готовність до самопожертви заради головної 

життєвої мети християнства – досягнення Царства Небесного. 

Духовний розвиток особистості, згідно з козацькою 

педагогікою, проходить чотири ступеня. Перший ступінь – 

сімейне виховання, що припускає передачу з покоління в 

покоління релігійних і національних традицій, смаків, поглядів, 

норм поведінки. Другий ступінь – виховання й навчання в 

січових, братерських та інших типах козацьких шкіл, де 

відбувається формування козака-воїна на кращих прикладах 

прославлених запорожців, гетьманів і кошових отаманів. Третій 

ступінь – продовження навчання й виховання як у вітчизняних 

колегіумах та академіях, так і в європейських університетах з 

метою ознайомлення зі світовою культурою. Четвертий ступінь 

– національно-патріотична підготовка в Запорізькій Січі. 

Релігійне виховання козака починалося з колиски. На 

восьмий день після народження його хрестили й давали ім'я 

тільки за святцями. Як тільки в дитини з'являлись перші зуби, 

його верхи на коні везли в церкву на молебень святому Іоаннові 

воїну, щоб ріс хоробрим козаком, відданим православній церкві. 

Кожному козаку з дитинства вселяли заповідь „Почитай батька 

твого и матерь твою, як повелів тобі Господь, Бог твій, щоб 

продовжились дні твої” (Втор. 5, 16). Батько – голова родини, 

захисник її духовно-матеріальних підвалин. У козацькому 

фольклорі батько символізує непохитний авторитет у 

відносинах з людьми, зразок мужності й відваги. Козаки так 

виховували дітей, щоб вони почували наступність в історії й 

„золоту нитку”. Молодий козак, який вступив у зрілий період 

свого життя, завжди відчував поруч із собою батька як символ 

пращурів. Цю наступність поколінь розкриває М. Гоголь у творі 

„Тарас Бульба”, коли Остап у передсмертну годину звертається 

до свого батька і з народної юрби чує бажану відповідь. 
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Фізичне виховання в козацькій педагогіці мало важливе 

значення. У трирічному віці козачок самостійно їздив на коні по 

дворі, а у п'ять років уже вільно роз'їжджав по селу, граючи з 

іншими козачками у війну. З семи років дітей навчали 

фехтуванню та стрілянню з лука. Син від батька засвоював 

мистецтво їзди верхи, володіння шаблею, стріляння. Він учився 

боротись у рукопашній схватці, стріляти при швидкій їзді верхи, 

піднімати із землі монету, рубати полум'я свічі. Разом з батьком 

він ходив з рогатиною на ведмедя, полював на буйволів і 

сніжних барсів, що жили раніше на берегах Дніпра, об'їжджав 

диких коней. Юнаків, яких готували до військових походів, 

привчали спати під відкритим небом, купатись у холодній воді, 

харчуватись простою грубою їжею. 

У козацькому середовищі виникло, закріпилося, а потім і 

поширилося в слов'янському стилі кілька специфічних систем 

фізичних і психофізичних вправ, спрямованих на тіловиховання, 

самовдосконалення особистості. Це перш за все система 

фізичного виховання і військового вишколу учнів різних типів 

шкіл (володіння луком, списом, шаблею й арканом, 

майстерність їзди на бойовому коні, управління і догляд за ним 

тощо). 

Система ведення наступальних і захисних боїв з позиції 

духовності, створення „кругової неприступної оборони” (між 

іншим, і свої військові табори вони зводили за такими ж 

принципами), системи козацького єдиноборства: все 

підпорядковувалося основній меті – вихованню незборимого 

воїна-захисника, богатиря, красивого тілом і духом, 

інтелектуально багатого. 

Козацька служба вимагала високого рівня духовності й 

загартованості, витривалості до голоду і спеки, дощу і снігу, до 

відсутності харчів і питної води, що зумовлювало побудову 

єдиноборств у поєднанні з високим рівнем моральності, 

лицарської честі. 

„Як і бувале козацтво, молодь на свята народного 

календаря, у процесі народних ігор, змагалася на силу, 

спритність, винахідливість, точність. Традиційними були 

змагання на конях (перегони та ін.)”. 
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А в непролазних дніпровських плавнях козацька молодь 

під наглядом найбільш досвідчених запорожців у постійній 

праці загартовувала своє здоров'я, силу і спритність. Цьому 

сприяло полювання, плавання, рибальство та постійні змагання 

з веслування. 

Найбільш відповідальним випробуванням для молоді було 

подолання дніпровських порогів, і тільки тоді вони отримували 

звання „істинного" запорозького козака”. 

Серед запорозьких козаків значного поширення набули 

різноманітні системи єдиноборств. Найвідоміша лягла в основу 

козацького танцю гопак, що формує інтелектуальне, духовне, 

фізичне та естетичне багатство юності. 

Окремі козаки спеціальними вправами досягали 

неймовірного ефекту, коли „тіло грає” (у такому разі больові 

удари противника не відчувалися). Такі козаки миттєво 

концентрували внутрішню енергію в ту частину свого тіла, куди 

спрямовувався удар нападника. Подібні явища притаманні й 

східним системам боротьби, наприклад, мистецтву тибетських 

ченців катода і „школі залізної сорочки” в кунг-фу та карате. 

Особливою популярністю в козацькому середовищі 

користувалися танці. Найулюбленішим з них був гопак. Його 

виконували лише чоловіки. Основу танцю становила 

імпровізація, під час якої танцюристи демонстрували, хто на що 

здатний. У техніці танцю проста присядка пов'язана з образом 

хвацького вершника, який, підстрибуючи в сідлі, нестримно 

мчить на ворога. Аналогічні за характером виконання 

танцювальні рухи „повзунець”, „яструб”, „присядка” з 

розтяжкою внизу. Танці виконувались у супроводі бандури й 

інструментальних ансамблів. 

Слід зазначити, що й дівчата-козачки не відставали від 

своїх братів у засвоєнні ратної справи, а за деякими 

показниками, усім на диво, навіть перевершували їх. Саме ці 

унікальні жіночі якості знайшли вираження в народному епосі. 

Це Настасія Микулична – дружина Добрині Микитича, 

Настасія-королівна – дружина богатиря Дунаю, Маруся – 

козацька дочка. 
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Велика роль у духовному розвитку особистості 

приділяється моральному вихованню, заснованому на любові до 

рідної землі, рідного краю („За рідний край –хоч помирай”), 

ствердженню правди („По правді роби – доброго кінця 

сподівайся”, „Хліб-сіль їж, а правду ріж”), миролюбства й 

гостинності („Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш”, 

„Друга шукай, а найдеш – тримай”, „Друзі пізнаються в біді”, 

„Приятелева вода краща ворожого меду”, „Не той друг, що 

лащиться, а той, що печалиться”, „З добрим дружи, а лихих 

стережись”. 

Відповідно до козацької педагогіки вчинки людини 

визначають її сутність („Гідність людини визначають її 

вчинки”), тому велика увага приділяється викриттю пороків. 

Поняття „гріх” як порушення релігійних моральних норм 

дитина засвоює із самого раннього дитинства. Грішити – 

означає вести порочний спосіб життя. „Лихий чоловік – як 

хвороба: все запакостить”, „Не копай другому яму, бо сам у неї 

впадеш”. Одним з основних критеріїв оцінки моральності 

особистості є здатність до праці („Будеш трудитися – будеш 

кормитися”, „Землю прикрашає сонце, а людину – праця”). 

Існує безліч прислів'їв і приказок, у яких містяться коротко 

сформульовані правила духовного формування особистості: 

„Нових друзів наживай, старих не забувай”, „Не пнись бути 

найвищим, а вчись бути корисним”, „Зобов'язався слова – 

закріпи ділом”. 

Виникли неписані закони кодексу лицарської честі, що 

передбачали: 

– любов до батьків, рідної мови, вірність у коханні, 

дружбі, побратимстві, ставленні до Батьківщини-України; 

– готовність захищати слабших, молодших, зокрема дітей; 

– шляхетне ставлення до дівчини, жінки, бабусі; 

– непохитна відданість ідеям, принципам народної моралі, 

духовності (правдивість і справедливість, скромність і 

працьовитість тощо); 

– відстоювання повної свободи і незалежності 

особистості, народу, держави; 
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– турбота про розвиток національних традицій, звичаїв і 

обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі; 

– прагнення робити пожертви на будівництво храмів, 

навчально-виховних і культурних закладів; 

– цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних 

сил, волі, можливостей свого організму; 

– уміння скрізь і всюди чинити шляхетно, виявляти інші 

чесноти. 

Як релігійне, моральне, розумове, фізичне, так і естетичне 

виховання козацтва було перейняте християнським духом. 

Цінувались насамперед духовна краса у сполученні з тілесною, 

світлий погляд і чиста душа. 

Запорожці, висловлюючи своє презирство до зовнішнього 

вигляду, одягалися завжди просто й навіть як жебраки. Існувала 

приказка: „Козак – душа правдива – сорочки не має”. Узимку 

вдягали все, що під руку потрапить: взуття без підошов, або яке 

було не до пари, ганчірку на голову, який-небудь плащ. Часто 

бачили, як ходить козак у такому одіянні, наспівуючи: „Одна 

нога в постолі, а друга – у сап'яні”. „Подивися, Ганно, який 

постіл гарний” Опис літнього козачого одягу дає розкольник Й. 

Лук'янов, який зустрів по дорозі в Єрусалим козаків полковника 

Палія: „Голы, что бубны, без рубах, нагие, страшно зело... У нас 

в Москве и на Петровском кружале не скоро сыщешь такова 

хочь одного”. Далі він продовжує, що бачив і таких козаків, які 

щось одягли, але цей одяг вони носили „до сносу, никогда не 

переменяя – пока сами не спадут с плеч”. Лише у XVIII столітті 

козаки, збагатившись за рахунок походів на турок, придбали 

собі парадний одяг, щоби покрасуватись у селах з метою 

залучення молодих козаків. У побуті ж вони воліли вдягатися 

скромно. 

У Запорізькій Січі, як і у Стародавній Греції, існував 

культ фізичного розвитку особистості. Фізично недосконала 

людина відчувала свою нерівність і тому щиро прагнула 

підвищити свій фізичний вишкіл. Як свідчать літописи, слабку 

людину січове товариство ніколи не обирало в старшини. 
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Могутнім вождем був Іван Підкова, гетьман низових 

козаків, який був такої міцної породи, що гнув підкови. Ось 

чому за ним закріпилося прізвисько „Підкова”. 

Добре розвиненими фізично були Б. Хмельницький, 

П. Сагайдачний, І. Богун, І. Свірчевський тощо. А про гетьмана 

Мазепу французький дипломат Жан Балюз писав: „Тіло його 

міцніше, ніж тіло німецького рейтара, і їздець із нього 

знаменитий”. 

Напевно, не випадково усі воїни, національні герої, як 

правило – богатирі. Залишилися численні легендарні перекази 

про козаків-характерників, яких не брали ні ворожа куля, ні 

шаблюка бусурмана. А деякі з цих легенд-переказів надлюдські 

властивості приписували конкретним історичним особам, як, 

наприклад, Іванові Дмитровичу Сірку (1605—1680), який за 

народним поголосом міг ловити кулю на ходу й назад кидати її в 

дуло пістоля того, хто стріляв. 

Населення України проводило виховання підростаючого 

покоління на прикладах визначних козаків, козацьких традиціях 

і законах, тому вся педагогіка носила назву козацької, її 

дійовими засобами ставали народні козацькі думи й історичні 

пісні, легенди і народні перекази, сміховини та величезна 

кількість влучних афористичних творів, які потім одержать 

назву приказок та прислів'їв. 

Усе це яскраво видно і на прикладі життя та боротьби 

славетного І.Д. Сірка. Щодо нього у свою вічну пам'ять (думи, 

історичні пісні, перекази, легенди, що є прикрасою українського 

епосу і міфології) народ увібрав найсвітліше, що тільки може 

характеризувати визначного полководця, дипломата, 

державного діяча і прекрасну людину, якого 8 разів підряд 

обирали кошовим (нечувано в історії козацтва), який переміг 

ворога в 52—53 походах із 55, а решта битв завершилася 

перемир'ям. 

Про подвиги Івана Сірка сповіщали козацькі літописці 

Самійло Величко, Григорій Граб'янка, історик з Київської 

колегії Інокентій Гізель тощо. 

Такі лицарі, як Іван Сірко, цілком заслужено здобувають 

безсмертя в пам'яті народній. Наприклад, у пісні „Та ой як 
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крикнув же та козак Сірко” народ називає свого улюбленого 

героя сонечком, місяцем, сизим орлом. 

Кобзарі усієї України, лірники і скрипалі, сліпі співаки 

розповідали в піснях і думах про життя, подвиги незборимого 

Івана Сірка, його батьківську турботу про козаків, яких він 

називав синками, дбаючи про здоров'я кожного, про його 

військовий і фізичний гарт, тіловиховання. 

Про Сірка ходила добра слава як про звитяжця: він міг сам 

і вимагав від своїх козаків – „молодих соколят” – спати на землі, 

митися холодною водою, уміти пірнати, плавати, стрибати у 

воду. Кожен його козак умів доглядати за конем (навіть, якщо 

був пішим), гарцювати, переходити з галопу в алюр і навпаки, 

рубати („сікти на капусту”) лозу на повному скаку (а це могла 

зробити лише струнка людина). Як відомо, Іван Сірко не 

залишив спеціального заповіту, тим паче з питань тіловиховання 

і гарту людського організму. Але спосіб його щоденного життя, 

спілкування з козаками свідчать, що він сам прожив своє життя 

за давніми українськими законами і традиціями тіловиховання, 

тіловдосконалення, у тісному зв'язку з природою, її законами та 

особливостями, чого наполегливо і постійно вимагав від своїх 

підлеглих, від молоді. 

Іван Сірко за життя дбав про розвиток могутньої гілки 

народної культури і світосприйняття – фольклору. Він дбав про 

збереження стародавніх традицій, обрядів, про відродження 

національної культури в побуті, народній освіті, науці, у 

розвитку суспільних взаємин. Через те вдячний народ природно 

зробив Івана Сірка героєм своїх творів, не забуваючи ні на мить 

про Сірка як про славного воїна, якого служителі Бога 

порівнювали з Георгієм-Войовником, Георгієм-Побідоносцем, 

Георгієм – Переможцем Змія. А це вже явище більш складного 

порядку – тісного взаємозв'язку появи народнопоетичних творів 

про національних героїв, уславлення їхнього подвигу як 

легендарно-фантастичних героїв і обернення їх на надзвичайно 

важливий виховний потенціал козацької педагогіки. 

Виховне значення образу Івана Дмитровича Сірка 

зростатиме прямо пропорційно до вивчення його життєвого 

шляху й образу в народнопоетичній творчості, творами якої 
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користується національна етнопедагогіка. Тому кожному слід 

знати, що кошовий отаман Іван Сірко воював навіть у Франції, 

потім у Паризькому університеті читав лекції з історії України і 

Польщі. Цей визначний полководець і дипломат, енциклопедист 

свого часу, який володів багатьма мовами, мав знання, що 

дорівнювали знанням найвидатніших тоді вчених світу, чітко 

знав, що недоторканність рідних земель (кордонів землі 

української) слід утримувати не тільки і не стільки силою, як 

договорами, угодами, роз'ясненням своєї позиції, переговорами, 

переконаннями, давати відсіч слід тільки у разі прямої агресії. 

У лекціях з історії України, з якими І.Д. Сірко виступав у 

столичному університеті Франції, він докладно зупинявся на 

давніх українських (ще праукраїнських) традиціях 

тіловиховання і тіловдосконалення, на системі українсько-

козацьких шкіл військового одноборства і самозахисту, їхньому 

впливові й єдності з інтелектуальним і духовним вихованням. 

Сірко завжди велику увагу приділяв домашньому (читай – 

сімейному) вихованню. 

Звичайно, в українських навчальних закладах і академіях, 

певно, були фахівці з питань тіловиховання, духовного 

виховання, але серед козацьких мас Іван Сірко став справді 

першим. 

Народний поголос приписує Сіркові не лише чудодійство, 

велетенську силу, а й справжній козацький гумор. Навіть 

авторство славнозвісного листа запорозьких козаків турецькому 

султанові народ чітко приписує Сіркові, хоч історія зберегла 

оригінали багатьох інших листів цього звитяжця. Іван Сірко був 

бойовим соратником Богдана Хмельницького і, як твердить 

професор Ю.А. Мицик, на Переяславській раді кошовий отаман 

не присягав на вірність цареві, однак у листах до самодержця, 

своїми бойовими діями, в усних виступах перед козацькими 

загонами і населенням різних регіонів України та європейських 

держав щиро і переконливо закликав до дружби з російським 

народом. 

Кошового отамана Івана Сірка ще за його життя називали 

найрозумнішим учителем і вихователем козацтва, який навіть 
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негативний вчинок якогось з козаків умів обернути на засіб 

виховання позитивного, прекрасного. 

Проте І.Д. Сірко в історії козацтва і козаччини – явище 

зовсім не унікальне, таких звитяжців було чимало по Україні, – 

вони були в кожному населеному пункті, у кожному козацькому 

загоні, полку. 

Певно, через те, керуючись народною мудрістю, що чисті 

й незамулені джерела знань, духовності – це могутня і 

непереборна сила в боротьбі за волю („вольності”, „воленьку 

святую”тощо), поняття „воля” було найпоширенішим серед 

козаків, найдорожчою духовною цінністю. Українське козацтво 

виробило власну духовність, різноманітні компоненти якої — 

козацька ідеологія, козацька філософія, козацька мораль і етика, 

козацький характер, козацький світогляд благотворно впливали 

на молодше покоління. 
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ТЕМА 6: Виховні процеси в Україні в період її 

входження до Російської та Австрійської імперії. 

1. Соціальне виховання у підросійській Україні XVII – 

XVIII століття. 

2. Проблеми сімейного та шкільного виховання у 

вітчизняній громадській думці ХІХ століття. 

3. Педагогічні погляди Костянтина Ушинського. 

4. Виховання в українських землях, що входили до складу 

Австрійської імперії. 

 

1. У 1654 році на Переяславський раді було проголошено 

приєднання українських земель до Російської держави. 

Внаслідок цього і наступних актів (Андрусівське перемир'я 

1667р., „вічний мир”1687р.) до складу Росії увійшли 

(Центральна, Південна і Східна Україна). 

Після зазначених договорів Україна отримала політичну 

автономію в складі Росії. Однак царський уряд одразу ж почав 

поступово її обмежувати; до 80 - х років XVIII ст. останні 

залишки автономії були ліквідовані: у 1775 році козацтво, як 

клас, було ліквідоване. В Україні поширюються 

загальноімперські порядки, адміністративні закони і соціально - 

економічні умови, включаючи кріпосництво, її територію було 

поділено на губернії, або намісництва, з адміністративними і 

територіальними закладами. 

Після возз'єднання Лівобережної і Правобережної України 

внаслідок другого і третього поділів Польщі та звільнення 

Північного Причорномор'я  були створені умови, які 

забезпечили єдність економічного розвитку на значній території 

сучасної України, що сприяло прискоренню процесів 

етнокультурної консолідації українського народу. Водночас 

Україна дедалі більше залучалася до єдиного 

загальноросійського ринку. 

Втрата української автономії та розповсюдженням 

феодально-кріпосницьких відносин негативно позначилися на 

станові освіти в Україні та опосередковано вплинули на сімейне 

виховання. Закріпачене українське селянство вже було не в 

змозі утримувати школи. Найпоширенішим типом початкової 
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школи стає парафіяльна, де навчання зводилося до вивчення 

основ читання, лічби, письма та заучування напам’ять 

релігійних текстів і молитов. Учителями в таких школах були 

представники нижчого духовенства, часто самі фактично 

безграмотні. З початком XVIII ст. занепадають братства, що 

призводить до ліквідації братських шкіл, а із скасуванням 

полкового устрою було зачинено полкові школи. 

За часів царювання імператриці Катерини ІІ, у другій 

половині ХVІІІ століття, було зроблено спробу виховати „нову 

породу людей” через систему станового виховання. Такі люди 

мали бути освіченими задля служіння вітчизні та володіти 

різними ремеслами. Ідеологом нової виховної реформи став 

І.І. Бєцькой, який вважав, що вихованців слід ізолювати від 

згубного впливу суспільства в закритих навчальних закладах. 

Передбачалося, що діти будуть потрапляти до них у віці 

2 – 5 років і перебувати до досягнення 18 – 21 року „без права 

повернутися до батьків до того часу, доки в їх серці не буде 

міцно вкорінене рятівне доброчестіє”. Це мало стати „виховання 

нових батьків та матерів, які дітям своїм ті ж прямі і 

основоположні правила в серце вселити могли, які отримали 

вони самі, а від них передали б своїм дітям, і так слідуючи з 

роду в рід, в майбутні віки”. 

І.І. Бєцькой відстоював думку про необхідність отримання 

освіти дівчатами, оскільки освічена мати буде краще виховувати 

своїх дітей та буде кращою дружиною. Вона не стане, зокрема, 

лякати дітей розповідями про привидів та різні чаклунства, а 

буде гарним прикладом для наслідування. 

Таким чином, сімейне виховання не заперечувалось, а 

лише повинне було оздоровитися за рахунок виховання людей 

нового типу. 

Ідею оновлення духовного світу людини через освіту 

поділяв і видатний український педагог, поет, мандрівний 

філософ Г.С. Сковорода (1722-1794), хоча й не через такі 

радикальні заходи, які пропонував І.І. Бєцькой.  

Мислитель вважав, що через поширення освіти можна 

зробити життя народу щасливим. У центрі його філософських 

поглядів стояли етичні питання – проблема людини, її природа, 
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щастя. Щастя людини ставить у пряму залежить від її 

діяльності. Висунув концепцію про „сродну працю”. Людина 

щаслива тоді, коли її життя відповідає своєму призначенню. 

Щастя полягає в „сродній праці”, яка відповідає внутрішнім 

здібностям людини та приносить користь суспільству. 

Шлях до щастя, на думку філософа, лежить через 

самопізнання людиною своїх здібностей і нахилів до певного 

виду діяльності. Принцип "сродної праці" і вчення про щастя 

фактично є двома сторонами етико-філософської концепції 

Сковороди. Спираючись на неї та власний педагогічний досвід, 

він висловив свої педагогічні погляди у діалогах, віршах, 

байках, притчах, листах. Зокрема, проблеми виховання 

піднімаються у таких притчах як, „Вдячний Еродій”, „Убогий 

Жайворонок”, „Харківські байки” тощо. 

Г. Сковорода був прихильником гуманістичного підходу у 

вихованні, прагнув до формування мислячої, чуйної, освіченої 

людини зі світлим розумом та гарячими почуттями, яка б жила 

на благо народу. Його виховним ідеалом є людяність, 

благородство і вдячність. 

Григорій Савич першим в історії української педагогічної 

думки висунув ідею природного виховання. Виховання людини, 

вважав він, повинно бути спорідненим з її природою. Під 

природою людини розумів її обдарування, нахили. „Без природи 

– як на манівцях: чим далі йдеш, більше заплутуєшся” (байка 

„Собака і Кобила”). На думку Сковороди, головне завдання 

виховання полягає в тому, щоб допомогти розкрити в дитині її 

природні здібності та спрямувати її на шлях дійсного щастя і 

служіння батьківщині. 

У думках Сковороди про виховання, про природу дитини 

є багато такого, що нагадує ідеї Руссо про вільне виховання, за 

що його називали українським Руссо. Він поставив у центр 

уваги почуття дитини, її стосунки зі світом, її справи, її щастя. 

На відміну від французького просвітителя, Григорій Савич не 

розглядав природу як засіб ізоляції дітей від аморального 

суспільства. Передбачав розвиток природних задатків шляхом 

самовдосконалення. У зв’язку з ідеєю спорідненості виховання з 

природою людини новим в українській педагогіці прозвучало 
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застереження батькам і вихователям про наслідки навчання без 

урахування природних можливостей дитини. У байці 

„Жайворонок” читаємо: „Багато людей без природи починають 

великі справи та погано закінчують”. 

Г.С. Сковорода – прихильник принципу народності у 

вихованні. Виховання повинно відповідати інтересам народу, 

живитися з народних джерел і зберігатися в житті кожного 

народу. Він виступав за виховання дітей на основі вітчизняного 

досвіду, висміював прагнення дворян та козацької старшини 

виховувати своїх дітей за допомогою іноземних вчителів. 

Педагог вказує, що виховання має охоплювати всі верстви 

населення, особливо народні маси: „виховання й убогим 

потрібне”. Важливими засобами виховання він називає рідну 

мову, народну педагогіку. 

Сковорода виступає за гармонійне виховання, розуміючи 

його як єдність розумового, фізичного, морального й 

естетичного виховання. Розумове виховання – важливий 

елемент його педагогічної системи. Розум – головний регулятор 

людської діяльності. Спираючись на знання, людина спроможна 

пізнати добро і зло, оцінити явища навколишньої дійсності. 

Філософ радив повсякчас займатись наукою: „Коли не любити 

всією душею корисних наук, то всякий труд буде марним”. 

Засвоювання знань забезпечується серйозними заняттями. 

Григорій Савич підкреслював важливе значення 

морального виховання. Головним завданням морального 

виховання вважав виховання людяності, благородства і 

вдячності. 

Сковорода був прихильником трудового виховання, 

вказуючи на визначальну роль „сродної праці” у житті людини. 

Саме через працю, на його думку, здійснюється моральне 

удосконалення людини. Важливою є думка філософа про 

корисність і почесність будь-якої праці, професії, аби лише вона 

відповідала покликанню людини і приносила користь 

суспільству. Гідність людини визначається результатами її 

праці. 

Фізичне виховання, на думку Г.С. Сковороди, повинно 

починатися ще до народження дитини і полягати в здоровому 
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способі життя батьків, в турботі про матір в період вагітності і 

годування дитини. Засобами фізичного виховання називає 

режим, чистоту, охайність, правильне харчування, 

поміркованість у всьому, фізичні вправи, працю і здоровий 

спосіб життя. 

Важливим засобом естетичного виховання вважав музику. 

Висловлює важливі думки щодо сімейного виховання. 

Вважає, що діти повинні зростати в атмосфері глибокої поваги і 

любові до батьків. Батьки – перші вихователі і наставники 

молоді. Ставить питання про культ батька і матері в сім’ї, 

називаючи їх іконами божими для дітей. Мислитель схвалює 

батьків, котрі вчать дітей життєвій мудрості, заохочують до 

працелюбства. Водночас він критикував батьків, які не вчать 

своїх дітей життєвій мудрості, а то й заохочують їх до 

неробства, чванливості, егоїзму („Вбогий Жайворонок”). Тих 

батьків, хто передоручав виховання своїх дітей нянькам, називав 

„напів-батьками”, порівнював їх із зозулями, що підкидають 

яйця в чужі гнізда. 

 

2. Після розправи з декабристами царський уряд провів 

1828 року контрреформу освіти, видавши „Статут гімназій і 

училищ, підпорядкованих університетам”. Школи у Росії 

поверталися „до начал”, які ґрунтуються на „чистоті віри, на 

вірності й обов’язку перед государем і вітчизною”. Головне 

завдання школи Микола I визначив так: підготовка людини до 

виконання своїх станових обов’язків 

За статутом 1828 р. зберігалися існуючі типи шкіл, але 

узаконювались становість, монархізм і релігійність освіти. 

Порушувалась наступність між навчальними закладами (крім 

гімназій і університетів, які ставали дворянськими навчальними 

закладами). Новий статут насаджував у школах муштру, 

зубріння, офіційно дозволяв тілесні покарання у всіх типах шкіл 

(у гімназіях лише у молодших класах). Навчальне навантаження 

учнів різко збільшувалось, заборонялись зібрання і зустрічі 

учнів великими групами. Встановлювалась система суворого 

нагляду за учнями і вчителями. 
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Початок ХІХ століття ознаменувався бурхливим 

розвитком промисловості та всіх інших галузей народного 

господарства. Жінка змінює звичну для неї роль хатньої 

господині на роль робітниці. Внаслідок чого, відбуваються 

зміни в сімейному вихованні. У 1837 році за ініціативою 

фабриканта А. Демідова в Петербурзі було відкрито перший у 

Російській імперії притулок, у якому діти перебували в той час, 

коли їх матері ходили на роботу. З дітьми там займалися лише 

вдень. Тут вони харчувалися, їх одягали, слідкували за 

здоров’ям, учили читати, писати, рахувати та розвивали різні 

трудові навички. Дуже швидко подібні установи з’являються і в 

інших містах країни. 

Уже у 1838 році в Полтаві було відкрито перший 

безкоштовний притулок для дітей від трьох років, що працював 

з 7.00 до 21.00. А 1 вересня 1871 року С.Ф. Русова, разом зі 

своєю старшою сестрою Марією, відкрили в Києві перший в 

Україні дитячий садок. 

Розвиток капіталістичних відносин призводить до змін у 

сімейних стосунках, у тому числі в процесі виховання дітей 

сім’єю. Якщо раніше головною вихователькою в родині була 

мати, то відтепер жінки, зайняті на виробництві, довіряють цю 

справу школі та дитячому садку. Такі зміни призвели до появи 

думок про кризу сімейного виховання. 

Проблеми сім’ї та вітчизняної школи не залишилися поза 

увагою прогресивних українських діячів. 

Зокрема видатний український письменник, педагог, 

громадський діяч І.П. Котляревський (1769—1838) мету 

виховання вбачав у підготовці корисних батьківщині та 

народові громадян, високоосвічених патріотів. Опікуючись 

Будинком для виховання дітей бідних дворян у Полтаві, виявив 

себе як гуманіст і демократ. Прихильник гармонійного і 

всебічного виховання підростаючого покоління, він пропагував 

гуманні його методи, надаючи перевагу розповіді, бесіді, 

роз'ясненню, особистому прикладу та авторитетові педагогів. 

Особливу увагу звертав на роль батьків у вихованні дітей, 

відповідальність за їх майбутнє. В „Енеїді” різко засудив 

батьків, які недбало виконують свої родинні обов'язки. 
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Відомого українського поета та художника Т.Г. Шевченка 

(1814 – 1861) особливо цікавила роль матері у вихованні 

дитини. Жінку-матір, звичайну трудівницю, приклад якої він 

описав у своїй поемі „Наймичка”, Тарас Григорович обожнював. 

Але дуже критично він ставився до виховання дітей у заможних 

родинах, які мають змогу наймати для цієї справи няньок та 

гувернанток. У творі „Прогулянка із задоволенням і не без 

моралі” він називає таких жінок бездушними автоматами, для 

яких діти – „необхідний наслідок кар’єри, і нічого більше”, тоді 

як виховання дітей це „священний обов’язок” кожної матері. 

Разом з тим, Т.Г. Шевченко підтримував ідею 

взаємодоповнення сімейного та суспільного виховання. Під 

суспільним вихованням він розумів спілкування дитини з 

однолітками та дорослими, ознайомлення з навколишнім світом, 

працею та побутом. За таких умов дитина виростає 

підготовленою до дорослого життя, без страху бути відкинутою 

суспільством. 

Незадовільну оцінку дає поет навчальним закладам, у 

яких виховуються діти з дворянських родин – кадетським 

корпусам та інститутам шляхетних дівчат. Вони остаточно 

вбивають усе те добре, що було закладено в дітей природою чи 

їх батьками. У повісті „Близнюки” він ілюструє свої 

переконання на прикладі двох братів-близнюків, один з яких 

потрапляє до кадетського корпусу й виростає аморальною 

особистістю, а другий – отримує освіту спочатку в гімназії, а 

потім в університеті й стає порядною людиною. 

Погляди Т.Г. Шевченка стосовно сімейного та шкільного 

виховання підтримували його соратники по Кирило-

Мефодіївському товариству (грудень 1845 – березень 1847) 

М.І. Костомаров (1817 – 1888) та П.О. Куліш (1819 – 1897). 

Микола Іванович у праці „Дві руські народності” порівнює 

менталітети росіян та українців, знаходячи в них багато 

відмінностей. Зважаючи на це, він відстоює право українського 

народу на рідну школу з українською мовою викладання. 

П.О. Куліш доводить, що чужа школа приносить лише 

шкоду, відриваючи дітей від сім’ї, від народного способу життя. 

На його думку: „Лучче ж йому в батька та в матері простого 
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господарства навчитися, аніж чужим у рідну сім’ю з тими 

науками вернутись”. А в статті „Викохування дітей” (1868) він 

указує на те, яку величезну роль у вихованні дитини відіграє 

сім’я, що за рівнем впливу на підростаючу особистість стоїть 

попереду школи та церкви. „Хата мусить бути первою школою и 

первою церквою чоловікові. Тільки тому буде праведна користь 

ізъ шкільної і церковної науки, хто вийшов ізъ хорошої хати”. 

У відповідь на піднесення громадсько-політичного руху 

прогресивної української інтелігенції за рідну школу з 

українською мовою викладання, яка була б близькою для 

української родини, російський царат посилює репресії. 

У 1862 році було закрито недільні школи, в яких 

українська інтелігенція передавала свої знання молодим людям. 

Валуєвським циркуляром 1863 року було заборонено видання 

книг українською мовою. У 1864 році затверджено „Положення 

про початкові училища”, згідно з яким викладання в початкових 

школах повинне було проводитися лише російською мовою. А в 

1876 році новим указом повністю заборонялося використання 

української мови в школах і суспільному житті. В українському 

суспільстві склалася ситуація, коли рідна українська мова стала 

вважатися мовою селянською, а російська (московська) – 

панською. 

На перший погляд, здається, що ці факти ніяк не пов’язані 

з проблемою взаємодії школи та сім’ї. Але вони посилили кризу 

української родини, гостро поставивши проблему „батьків і 

дітей”, протиставляючи їх один одному. Повертаючись додому 

після отримання освіти, діти розмовляли з батьками чужою 

мовою. 

П.А. Грабовський (1864 – 1902) указував на шкідливість 

сучасної української школи, що сіє лише „обмоскалення та 

темряву”. У працях „Дещо про освіту на Україні” та „Про 

розвиток шкільної освіти в Ахтирському повіті, Харківської 

губернії” він змальовує таку картину стану шкільної освіти в 

Україні: шкільні будівлі зовсім не відповідали елементарним 

гігієнічним вимогам, що робило їх розсадником різноманітних 

хвороб, класи переповнені, учителі здебільшого мали низький 

рівень освіти та часто полишали своє робоче місце через дуже 
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низьку заробітну платню, книги для шкільних бібліотек та 

методична література для вчителів майже не закупалися. 

З його статей можна зробити висновок, що в губерніях, де 

діяли земства, школи були відкриті майже в усіх селах, і їх стан 

був дещо ліпшим, ніж у „неземських губерніях”. Про зовсім 

тяжке становище народної освіти в останніх свідчать такі 

цифри. Зокрема, у Київській губернії одна школа припадає на 

20 793 особи населення, у Подільській − на 9 424, а у 

Волинській на 8 200 осіб. Різко засуджуючи таке становище, він 

виступає за доступність освіти представникам усіх станів. 

Особливо критикує П. Грабовський церковно-приходські 

школи, що, на його думку, є дуже далекими від справді 

просвітницьких цілей, навпаки, культивують „безпросвітну 

темноту та неуцтво” та мають значення лише в плані 

статистики. 

„Казенна обмежованість науки та крайній клерикалізм” – 

так у листі до свого дядька М.П. Драгоманова, характеризує 

шкільне навчання Леся Українка (Л.П. Косач-Квітка, 1871 –

 1913). На думку поетеси, сімейне виховання краще порівняно з 

систематичним гімназичним вихованням, яке якщо й не ламає 

дитину, то все-таки пригнічує. 

У процесі становлення дитини як особистості, на думку 

Лесі Українки, важливу роль відіграє мати. Вона не лише 

народжує дитину, але й формує у неї національну свідомість. 

Сама Лариса Петрівна була дуже близька зі своєю матір’ю – 

О.П. Косач, про що свідчать численні листи до неї, наповнені 

любов’ю та вдячністю. 

Не маючи змоги через хворобу відвідувати гімназію, Леся 

не дуже жалкувала через це, оскільки бачила в школі єдину 

позитивну рису – товариство. „Хіба тільки те добре в школі, що 

вона привчає до товариства, але ж і не за всяким товариством 

варто жалувати”. 

Переймаючись долею народної освіти, Леся Українка 

переживала через те, що школи докладають чимало зусиль, щоб 

зробити з людей дурнів. „Дуже тяжко писати книжки для людей, 

позбавлених навіть початкової просвіти” – турбується поетеса. 

У листі до О.С. Маковея вона виправдовує українські сім’ї, які 
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говорять російською мовою, тим фактом, що українці є 

пригнічені школою та урядом, які зробили українську мову 

зовсім безправною. 

Прогресивні педагоги, надаючи важливого значення 

сімейному вихованню, ініціювали появу колоній сімейного 

типу, де дітей було небагато, а відносини будувалися 

максимально подібні до звичайної родини. Так, наприклад, у 

Харкові була колонія сімейного типу Терновських, організована 

вдовою священика та двома її дочками. Вони взяли на 

виховання 10 дівчаток, разом з ними працювали на сінокосі, 

городі, пасіці, а також дбали про їх розумовий розвиток та 

релігійне й естетичне виховання. 

Російський педагог В.Я. Стоюнін на початку 70-х років 

ХІХ століття в одній зі своїх статей радив вихователям дитячих 

будинків так організовувати виховання в групах, щоб воно було 

максимально наближене до сімейного виховання. 

Проблема взаємодії школи та сім’ї стала розглядатися на 

офіційному рівні, коли помітили, що в приватних навчальних 

закладах, які співпрацюють з батьками, більше порядку та 

дисципліни. Тому окремим циркуляром у січні 1857 року було 

дозволено відкриття приватних пансіонів та шкіл. 

Відносини батьків з державними навчальними закладами, 

в яких отримували освіту їх діти, також було регламентовано 

спеціальним документом. У жовтні 1877 року Міністерство 

народної просвіти затвердило Інструкцію для класних 

наставників, окремі положення якої стосувалися взаємин з 

сім’ями гімназистів. Наставник повинен був повідомляти 

батькам про пропуски учнями занять, про затримання їх у 

гімназії (у вигляді покарання) та про успішність і дисципліну 

учнів – щонеділі в щоденниках та в кінці кожної навчальної 

четверті через табелі. 

Параграф 22 цього документа зобов’язував класних 

наставників виділити два дні на тиждень, коли батьки можуть 

приходити в гімназію для того, щоб „звернутися до нього з 

розпитами або за порадою про своїх дітей”. Консультування 

батьків проводилося з питань навчання, виховання та гігієни їх 

дітей. 
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Отже, державні навчальні заклади не ігнорували взаємини 

з сім’єю, не вважали дитину відірваною від неї, зобов’язували 

класних наставників підтримувати певні стосунки з батьками. 

Але, разом з тим, батьки могли прийти до гімназії лише за 

порадою, вони не мали права висловлювати свої побажання 

щодо роботи школи, оскільки це була перевага виключно уряду. 

 

3. К.Д. Ушинський народився 19 лютого 1824 р. у м. Тулі 

у небагатій дворянській сім’ї. Його батьки, вихідці з 

Чернігівщини, мали невеликий маєток поблизу Новгород-

Сіверського, де Костянтин закінчив гімназію. 

Протягом 1840-1846 рр. навчався на юридичному 

факультеті Московського університету. Здобувши вищу освіту, 

працює за призначенням на посаді професора у Ярославському 

юридичному ліцеї на кафедрі камеральних наук (законодавство, 

право, фінанси). У роботі відзначався демократичністю, через 

що 1849 року його звільнили з посади. З Ярославля їде в 

Петербург, де зустрів багато проблем у пошуках роботи. 

Змушений працювати дрібним чиновником у міністерстві 

внутрішніх справ. Багато часу присвячував самоосвіті. Займався 

журналістикою, був перекладачем у журналі „Современник”. 

Педагогічну діяльність К.Д. Ушинський почав учителем 

словесності Гатчинського сирітського інституту, потім 

працював інспектором Смольного інституту шляхетних дівчат. 

За його безпосередньої участі був змінений навчальний план 

інституту, куди увійшли рідна мова і література, предмети 

природничо-наукового циклу. Майже одночасно з приходом до 

Смольного інституту Ушинський став редактором часопису 

„Журнал Міністерства народної освіти”. Перетворив його на 

цікавий науково-педагогічний журнал. У ньому надрукував 

низку своїх статей: „Праця в її психічному і виховному 

значенні” (1860), „Рідне слово” (1861), „Проект учительської 

семінарії” (1861) та ін. Видатною подією в історії педагогіки був 

вихід у світ його підручників „Дитячий світ” (1861) та „Рідне 

слово” (1864). 

У 1862 р. К. Ушинського звинуватили в атеїзмі й 

звільнили з роботи у Смольному інституті. Щоб завуалювати 
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незаконне звільнення, уряд відрядив його за кордон для 

вивчення жіночої освіти. Ця поїздка була по суті замаскованим 

засланням. За 5 років (1862-1867 рр.) К. Ушинський побував в 

Австрії, Швейцарії, Бельгії, Франції, Німеччині. Після 

повернення з-за кордону друкує фундаментальну працю 

„Людина як предмет виховання. Досвід педагогічної 

антропології” (1867-1869). 

Протягом 1869-1870 рр. жив в Україні, яку вважав своєю 

батьківщиною. Помер 22 грудня 1870 р., похований у Києві на 

території Видубецького монастиря. 

К.Д. Ушинському вдалося осмислити та цілісно поєднати 

педагогічну теорію та практику. „Порожня, ні на чому не 

заснована, теорія виявляється такою ж нікуди не придатною 

річчю, як факт або досвід, з якого не можна вивести ніякої 

думки, якому не передує і за яким не слідує ідея. Теорія не може 

відмовитися від дійсності, факт не може відмовитися від думки 

”, – писав він 

У масштабній праці „Людина як предмет виховання” 

(1868-1869) К. Ушинський, розглядаючи найважливіші 

методологічні проблеми педагогіки, запропонував новий 

антропологічний підхід до виховання людини. На його думку, 

предметом педагогіки є людина в усій сукупності її проявів, а 

відтак, щоб будувати процес виховання з урахуванням всіх її 

фізіологічних, психологічних, соціальних та інших 

особливостей, необхідно якесь цілісне знання про людину. 

„Вихователь повинен прагнути пізнати людину, якою вона є 

насправді, з усіма її слабкостями й у всій її величі, з усіма її 

високими духовними вимогами” – писав К. Ушинський. 

Джерелами теорії педагогіки називав весь комплекс 

„антропологічних наук”, до яких відносив анатомію, фізіологію 

і патологію людини, психологію, логіку, філософію, географію, 

політекономію, історію. Із зазначеного кола наук головне 

значення надавав психології. Педагогічна наука зіставляє факти 

наук про людину і на їх основі дає прямі вказівки щодо 

наслідків тих або інших педагогічних прийомів. 

Він не терпів у педагогіці беззмістовних кабінетних 

теорій, так само ставився до вузького практицизму. Виховання, 
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яке не спирається на педагогічну теорію, порівнює з 

пустоцвітом, із знахарством у медицині. „Ми не називаємо 

медиком того, хто лікує за допомогою лікувальників, де зібрано 

рецепти і медичні поради, так точно ми не можемо назвати 

педагогом того, хто вивчив лише педагогічні правила і 

настанови”. Найважливішим джерелом педагогічних знань 

К. Ушинський називав педагогічну літературу, яка потрібна і 

для вчителям, і батькам. 

Визнаючи єдність процесів навчання і виховання, К.Д. 

Ушинський віддавав перевагу останньому, оскільки вважав його 

головною силою формування та розвитку досконалої людини. 

Виховання має орієнтуватися на духовний розвиток особистості, 

який є невід'ємною частиною культурно-історичних традицій 

народу, особливостей його національного характеру і 

світорозуміння. К. Ушинський запропонував концепцію 

народності виховання як основу побудови всієї педагогічної 

системи. Цю ідею він розвивав у статті „Про народність у 

громадському вихованні” та інших педагогічних творах. 

Термін „народність” К. Ушинський пояснює як 

своєрідність кожного народу, яка зумовлена його історичним 

розвитком, географічними, економічними, політичними та 

іншими умовами його життя. Народність – це національна 

самобутність народу і коріниться вона, на думку видатного 

педагога, перш за все, у характері народу. 

К. Ушинський виступив проти намагань російського 

уряду провести шкільні реформи шляхом запозичення якоїсь 

іноземної системи виховання. Він вважав, що громадське 

виховання є продуктом довготривалого історичного розвитку 

нації, його неможливо вигадати в кабінеті або запозичити в 

інших народів. Мета виховання, на його думку, визначається 

особливою ідеєю про людину, яка властива для кожного народу: 

„Кожний народ має свій особливий ідеал людини і вимагає від 

свого виховання відтворення цього ідеалу в окремих 

особистостях”. „Виховання бере людину всією зі всіма її 

народними й частковими особливостями, – її тіло, душу, розум, 

– і, перш за все, звертається до характеру, а характер і є саме той 

ґрунт, у якому коріниться народність... ”. 
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К. Ушинський доводить, що не тільки на практиці, але і в 

теорії не існує загальної виховної системи для всіх народів. У 

кожного народу своя особлива система виховання, і тому, як не 

можна жити за зразком іншого народу, так само не можна 

виховуватись за чужою запозиченою педагогічною системою. 

Видатний педагог не заперечував використання 

педагогічного досвіду інших народів, але вимагав, щоб його 

засвоєння було критичним. Вказуючи на неприпустимість 

механічного перенесення виховних систем з однієї країни в 

іншу, він говорив про доцільність використання кращих 

елементів виховного досвіду народів, але повністю побудувати 

виховання у своїй країні на цих елементах також неможливо. 

Розуміючи православну духовність як невід'ємну частину 

вітчизняної народної культури, педагог виділяв три константи, 

специфічні для національного виховання, – народність, 

християнську духовність і науку. Кожен народ створює 

унікальну, самобутню систему виховання, яка знаходить 

відображення в реальному педагогічному процесі. Виходячи з 

цього К.Д. Ушинський закликав приділяти велику увагу 

вивченню рідної мови в школі та створив навчальні посібники, 

що відповідають цим принципам, – „Рідне слово” і „Дитячий 

світ”, які використовуються в практиці навчання початкової 

школи до сьогодні. У них він ознайомлює дітей з народним 

життям, широко використовує народний фольклор: приказки, 

загадки, прислів’я, казки, вірші. 

У трактуванні принципу народності педагог визнавав 

творчу силу народу в історичному процесі та його право на 

повноцінну освіту і вважав, що земська школа найбільш 

відповідає духу, характеру і потребам народу. 

Оскільки виховання повинно бути народним, то, як указує 

К. Ушинський, рідна мова повинна займати центральне місце у 

вихованні людини. Він критикував політику російського 

царизму в українських школах і наголошував, що навчання у 

них повинно відбуватися рідною мовою. 

Складовою частиною ідеї народності в К. Ушинського 

стояло питання про жіночу освіту, без чого він не уявляв 

суспільної системи виховання 
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У педагогічній системі Ушинського важливе місце 

займають питання виховання, в яких він спирався на ідею 

гармонійного розвитку особистості. Гармонійно розвинутою 

вважав людину, в якої поєднані розумова зрілість, моральна 

досконалість, фізична й естетична розвиненість. Усі сторони 

виховання розглядав як єдиний процес, де вони, як і в дійсності, 

переплітаються між собою й обумовлюють одна одну. 

Головним вважав моральне виховання: „Ми сміливо 

висловлюємо переконання, що вплив моральний складає 

головне завдання виховання, більш важливе, ніж розвиток 

розуму і наповнення голови знаннями”. У працях К. Ушинський 

багато уваги присвятив обґрунтуванню засобів та методів 

морального виховання дітей. 

Засоби морального впливу охоплюють сім’ю, школу і 

середовище, в якому перебуває дитина після класних занять. 

Основи морального виховання закладаються у сім’ї, де велике 

значення має устрій сімейного життя, стосунки між батьками 

тощо. Продовжується моральне виховання у школі, де все, на 

думку Ушинського, повинно бути моральним, а саме: 

1. зміст навчального матеріалу, що передбачає підбір 

відповідних творів для читання, речень для розбору, 

використання прислів’їв, приказок, казок тощо; 

2. особистий приклад учителя як у школі, так і в житті; 

3. розумно організована навчальна діяльність дітей: „У 

школі повинна панувати серйозність, яка допускає жарт, але не 

перетворює в жарт всієї справи, ласкавість без лицемірства, 

порядок без педантизму, а головне – постійна розумова 

діяльність”. 

Першоджерелом формування моральної сторони дитини, 

рівно як і всіх інших її сторін, у житті й у вихованні виступають 

засоби природи. За твердженням К. Ушинського, ці засоби є 

найбільш доступними для дитячого сприймання. Головне 

завдання педагога – навчити дітей помічати і спостерігати красу 

природи. Для цього він радив проводити екскурсії та уроки на 

лоні природи, де діти пізнають красу і велич рідної землі. 

Велике значення на формування моральності дитини 

справляє гра: „Гра є вільна діяльність дитини. У ній формуються 
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всі сторони душі людської, її розум, її серце, її воля...”. У грі 

діти випробовують свої сили і навчаються самостійності. Через 

колективну гру здійснюється пізнання і входження у систему 

суспільних відносин. 

Педагог надавав особливого значення формуванню у 

дитини схильності й любові до праці, оскільки вона є вищою 

формою людської діяльності. У роботі „Праця в її психічному і 

виховному значенні” К. Ушинський відзначав, що трудове 

виховання дозволить підготувати особистість до життя в 

суспільстві і зайняти там гідне місце, праця учнів – запорука 

формування активної і творчої особистості. Важливу роль 

відводить не лише фізичній, але й розумовій праці. Вказує, що 

розумова праця – один із найважчих видів людської праці: 

„Мріяти легко, приємно, але думати важко”. Вона – основний 

вид діяльності дитини у школі, тому школа покликана привчити 

дитину до розумової праці і сформувати серйозне ставлення до 

неї. 

Перед вихованням ставить завдання прищеплювати 

вихованцям звичку працювати: „Виховання, якщо воно бажає 

щастя людині, повинно виховувати її не для щастя, а готувати 

до життя”. 

Педагог ретельно розробив систему чинників і засобів 

морального виховання, серед яких він виділяв особистий 

приклад і особистість вчителя, попередження, заохочення, 

педагогічний такт, переконання; висловлював думки про 

необхідність взаємодії школи і сім'ї у вихованні дитини. 

Основними засобами естетичного виховання Ушинський 

вважав природу, працю, зміст шкільної освіти, мистецтво. У 

навчальні плани народних шкіл пропонував додати предмети 

естетичного циклу: малювання, музику, співи. Особливо цінував 

участь дітей у хоровому співі: „Якщо заспіває школа – заспіває 

країна”. К. Ушинський уважав, що для естетичного розвитку 

дитини важливо прилучати її до народної поезії, народних 

традицій, проводити у школі свята зими, весни, літа, осені. Все 

це приносить дітям радість і розвиває естетичні смаки. У зв’язку 

з цим ставив питання про необхідність художньої освіти 

вчителів і вихователів. 
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Стосовно фізичного виховання К. Ушинський 

стверджував, що оскільки у дітей існує природна потреба до 

рухів, її потрібно задовольняти. Звертав увагу на необхідність 

для дітей частої зміни діяльності. Дитина втомлюється не 

діяльністю, а її одноманітністю й однобічністю. Пропонував 

застосовувати під час навчання фізкультпаузи. Гімнастика, різні 

фізичні вправи, прогулянки на свіжому повітрі не тільки 

сприяли б збереженню здоров’я дітей, але й свіжості та жвавості 

їхнього навчання. 

К.Д. Ушинський вимагав від учителів творчості у 

повсякденній діяльності, нагадуючи, що „педагогіка – це не 

наука, а мистецтво”. Їй неможливо навчитись як математиці, 

хімії, астрономії. Крім знань вона передбачає й уміння 

застосовувати їх на практиці. Педагогіка не досліджує минулого 

чи теперішнього, а має на меті створення нового, чого ще не 

було. У цьому відношенні Ушинський називає педагогіку 

найвищим мистецтвом. Вона задовольняє найвищу із потреб 

людини – удосконалення людської природи: „Вихователь – є 

художник, вихованець – художній твір; школа – майстерня, де з 

грубого куска мармуру виникає подібність божества”. 

Таким чином, у педагогічній спадщині К. Ушинського 

відображені майже всі аспекти педагогічної теорії та практики. 

 

4. Унаслідок першого поділу Польщі (1772 р.) 

західноукраїнські землі потрапили під владу Австро-Угорщини, 

де освіта почала розвиватися за австрійськими стандартами. 

Волинь і все Правобережжя до останнього поділу Речі 

Посполитої (1795 р.) залишалися під польським впливом. 

У 70-х роках XVIII ст. в Польщі було проведено шкільну 

реформу, за якою навчально-виховна робота зосереджувалась у 

віданні Едукаційної комісії (першого у Європі міністерства 

народної освіти), створеної 1773 р. Едукаційна комісія поділила 

територію Польщі на 10 округів, два з яких розміщувались на 

українських землях: Волинський (з головним містом 

Кременцем) і Український (з головним містом Вінницею). 

Комісія встановила нову систему народного шкільництва 

у Польщі. У кожному окрузі мали бути шестикласні окружні 
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школи з 7-річним курсом навчання. А в підокругах відкривались 

трикласні підокружні школи з 6-річним курсом навчання. У 

кожній парафії передбачались парафіяльні школи: у містах – 

вищі, у селах – нижчі. 

Що стосується середніх шкіл, то значну частину 

єзуїтських шкіл з їх майном (1773 року орден єзуїтів було 

скасовано) Едукаційна комісія передала Василіанам. Але в цих 

школах було збережено єзуїтську систему виховання і навчання. 

Усі свої зусилля Едукаційна комісія спрямовувала на 

створення системи освіти для дітей польської шляхти. 

Організовуючи польські школи на території України, вона 

закривала українські навчальні заклади. Для дітей українців 

відкривали лише такі школи, в яких виховання і навчання 

здійснювалось у дусі католицизму. 

1789 року Едукаційна комісія видала розпорядок про 

закриття „руських” церковних шкіл та про усунення з усіх шкіл 

„руської мови”. Українці були позбавлені можливості навчати 

своїх дітей рідною мовою. Комісії були не до вподоби не лише 

православні школи, але й рештки греко-східного обряду в 

уніатських школах. Учням-українцям заборонялось святкувати 

релігійні свята за грецьким календарем, учнів православної віри 

примушували відвідувати костели. 

Після третього поділу Польщі у кінці XVIII ст. (1795 р.) і 

приєднання Правобережної України до Росії, Едукаційна комісія 

припинила свою діяльність, а створені нею навчальні заклади 

було перебудовано. 

Складний шлях у другій половині XVIII ст. пройшли 

освіта і школа в Східній Галичині, на Буковині і Закарпатті, які 

опинилися під юрисдикцією Австрії. Найкращим засобом 

насадження й утвердження своєї політики в галузі шкільництва 

австрійський уряд вважав германізацію школи. 

Уся освіта простого люду починалася і закінчувалася 

вивченням у церкві катехізису. Лише в окремих селах дяки і 

священики організовували школи, в яких крім азбуки і лічби 

вивчали Псалтир та Апостол. 

Не сприяла поліпшенню народної освіти шкільна 

реформа, яку було проведено в Австрії 1777 року, згідно з якою 
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передбачалося відкриття у селах однокласних 

церковнопарафіяльних, у невеликих містах – тривіальних, у 

великих – нормальних шкіл. На реалізацію реформ не вистачало 

ні вчителів, ні підручників, ні коштів. Тільки після 1781 р., коли 

було видано спеціальне розпорядження, у містах і містечках 

Галичини почали створювати головні і тривіальні школи 

німецького типу, а по селах – парафіяльні школи. В якості 

середніх шкіл австрійський уряд запроваджував гімназії, які 

влаштовувалися за німецьким зразком. З 1784 р. вони стають 

державними і платними. 

З метою онімечити українське населення 1785 року в усіх 

закладах вводиться німецька мова навчання. Тому проблема 

відкриття шкіл з українською мовою стає ще більш гострою. 

Такими школами залишалися лише церковнопарафіяльні.  

На Буковині, яка тривалий час перебувала під владою 

Туреччини, лише після захоплення її 1774 року Австрією було 

відкрито кілька шкіл з румунською і німецькою мовами. Перша 

згадка про існування шкіл на Закарпатті належить до 1400 р. З 

XVII ст. в Ужгороді функціонувала єзуїтська гімназія, в 

Мукачевому – духовна семінарія. Школи відкривались і у XVIII 

ст., але у дуже обмеженій кількості. 

Західноукраїнські землі (Східна Галичина, Буковина, 

Закарпаття) внаслідок першого поділу Польщі (1772) потрапили 

під владу австро-угорської монархії. Тому з другої пол. XVIII ст. 

освіта на цих землях пішла дещо іншим шляхом, ніж на інших 

територіях України. 

Австрія об’єднала західноукраїнські землі з частиною 

польських в одну адміністративну одиницю. Закарпаття 

залишилось у складі Угорського королівства. Такий устрій 

зберігся майже без змін аж до розпаду Австро-Угорської 

монархії 1918 року. Австрія дозволила польській шляхті брати 

участь в управлінні краєм. Унаслідок чого український народ 

потрапив під подвійний гніт і змушений був боротися з 

германізацією та полонізацією, а в Карпатській Україні – з 

мадяризацією. 

Важливу роль у розвитку шкільництва в Галичині у 

першій пол. XIX ст. відігравав австро-угорський шкільний закон 
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„Політичний шкільний статут” від 1805 р., за яким 

запроваджувалась обов’язкова освіта. У кожній місцевості, де 

знаходився парафіяльний священик, повинна була існувати 

однокласна парафіяльна школа. Початкову освіту було також 

представлено тривіальними і головними школами. Тривіальні 

школи розміщувалися в малих містах, мали три класи: 

підготовчий, перший і другий. Головні школи закладалися у 

великих містах, були переважно чотирикласні: підготовчий, 

перший, другий і третій. У парафіяльних школах весь курс 

навчання зводився до вивчення елементарної грамоти і „святого 

письма”. Учні тривіальних і головних шкіл навчалися читання, 

письма, арифметики, практичних вправ, закону Божого, а 

головним було опанування німецькою мовою. 

Деякі головні школи мали четвертий дворічний 

спеціалізований клас, де учні могли здобувати практичну 

підготовку. В окремих таких школах проводилися щороку 

тримісячні педагогічні курси для підготовки вчителів 

(препаранди). Ці школи називали нормальними. 

Середню освіту було представлено гімназіями або 

реальними школами, влаштованими за німецьким зразком. 

Мовою навчання у всіх навчальних закладах визначалась 

німецька мова, крім парафіяльних шкіл, де діти могли вчитися 

рідною мовою. 

За шкільним законом усі народні школи віддавалися під 

нагляд духівництва і в Галичині вони поступово переходять у 

відання консисторій: римо-католицької і греко-католицької. 

Майже всі народні школи виявились під опікою переважаючої 

римо-католицької консисторії, яка забороняла викладання 

українською мовою і поряд з німецькою поширювала й 

польську мову. У тих школах, якими відала греко-католицька 

консисторія, навчання переважно проводилось німецькою 

мовою. Єдиними школами, де не забороняли української мови, 

були парафіяльні. У шкільництві Галичини запанували 

фактично німецька і польська мови, хоч церква формально і 

закликала забезпечити навчання у парафіях рідною мовою. 

Низьким був стан освіти на Буковині. Австрійський уряд не 

дбав про освіту простого народу. Діти змушені були вчити 
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німецьку, польську або румунську мови, а українською мовою 

навчалися лише закону Божого. У 40-х роках XIX ст. на 

Буковині діяла всього одна гімназія у Чернівцях. 

У жалюгідному стані перебували школи і на Закарпатті. 

Ще в 1791-1792 рр. було видано закон, за яким усі школи 

Закарпаття переводилися на угорську мову навчання. Тут було 

всього кілька гімназій німецькою або угорською мовами 

викладання, зокрема в Ужгороді. 

Під тиском поляків 1813 року в Галичині було відмінено 

обов’язкову освіту. Парафіяльні школи майже занепали. Це було 

викликано, передусім, тим, що батьки-українці не бажали 

віддавати своїх дітей до школи, оскільки до війська забирали, 

перш за все, грамотних людей. Важливою причиною була також 

відсутність вчителів, які могли б навчати українською мовою. 

Усе це привело до активізації боротьби за українську 

школу, мову й літературу, за її національний характер.  

Одним з найвизначніший представників культурно-

освітнього руху на Закарпатті був О.В. Духнович (1803—1865) – 

письменник, один із перших професійних учених-педагогів у 

Західній Україні. Автор першого на Закарпатті народного 

букваря „Книжица читальная для начинающих” та підручників з 

географії та історії „Краткий землепис для молодых русинов”, з 

російської мови „Сокращенная грамматика письменного 

русского языка”. О.В. Духнович написав також перший у 

Західній Україні підручник з педагогіки „Народная педагогия в 

пользу училищ й учителей сельских”. 

Олександр Васильович відстоював ідею народності 

виховання. Важливою ознакою народності вважав мову, 

виступав за те, щоб у школах Закарпаття викладання велося 

рідною мовою, щоб там було створено систему виховання 

відповідно до історичних і національних традицій народу. 

Особливим засобом такого виховання має бути народна пісня, 

що пробуджує і розвиває любов до рідного краю. Мета 

виховання, на його думку, –  формування громадянина і 

патріота. Для цього слід розвивати задатки, закладені в людині 

природою, і відповідно до них розвивати її розумово, морально 

й фізично. 
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О. Духнович наголошує на вихованні молодого покоління 

в дусі працьовитості, бо людина, вихована поза працею, є 

тягарем для суспільства. 

Важливого значення надавав особистості вчителя, власний 

приклад якого впливає на формування особистості дитини. Тому 

висуває до нього низку вимог: учитель повинен мати справжнє 

покликання до педагогічної діяльності, добре знати предмет, 

який викладає, бути високоморальною людиною, володіти 

ефективною методикою викладання, вміти підтримувати 

дисципліну. На його думку, педагог не повинен обмежуватися 

навчальною діяльністю в школі, а має бути активним 

поширювачем знань серед народу.  

Великого значення надавав О. Духнович вихованню дітей 

в сім'ї, наголошуючи, що батьки є першими вихователями своїх 

дітей, вони повинні підготувати їх до майбутньої трудової та 

громадської діяльності. Батьки в усьому мають давати своїм 

дітям добрий особистий приклад, готувати їх до навчання в 

школі й цікавитись їх навчальною діяльністю. 

Важливе місце серед українських культурно-освітніх 

діячів 30 – 40-х років XIX ст. посідають члени гуртка передової 

західноукраїнської молоді „Руська трійця” – Маркіян Семенович 

Шашкевич (1811–1843), Іван Миколайович Вагилевич (1811–

1866) та Яків Федорович Головацький (1814–1888) – творці 

відомої „Русалки Дністрової”, яка започаткувала нову народну 

літературу на західноукраїнських землях, новий напрям у 

розвитку народної освіти, шкільництва і педагогічної думки. 

Ідея єдності українських земель пронизувала всі наукові, 

літературні й публіцистичні праці діячів „Руської трійці”. 

Основою всієї їхньої творчості була глибока народність, 

гуманізм, патріотизм. 

М. Шашкевич, І. Вагилевич і Я. Головацький уважали 

народну освіту „найпершою потребою всього народу”. Про це 

йшлося в брошурі М. Шашкевича „Азбука”. Він виступив за 

використання в літературі українського алфавіту на відміну від 

вживаної тоді польської чи латинської транскрипції. Підготував 

першу в Україні „Читанку для малих дітей”, що побачила світ 
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вже після його смерті, але залишила помітний слід в історії 

вітчизняної педагогіки. 

Помітний вплив на розвиток теорії та практики 

соціального виховання на західноукраїнських землях справив 

Ю.А. Федькович (1834—1888) – український письменник і 

педагогічний діяч. Він працював шкільним інспектором 

Вижницького повіту, домашнім учителем, написав підручники 

для початкової школи, науково-популярні книги для народу. 

Розробив план реорганізації системи освіти на Буковині, 

обстоював рівні права на освіту для чоловіків і жінок. 

Працюючи інспектором, намагався перекласти всі шкільні 

підручники з „церковного язичія” на народну мову. 

У творчій спадщині Юрія Адальбертовича важливою є 

ідея народності. У статті „Про школу і шкільні підручники” він 

зазначав, що головний критерій народності – народна мова, 

народні звичаї, народна поезія. У „Букварі для селянських дітей 

на Буковині” він умістив тексти, які сприяли пробудженню в 

них допитливості та формуванню високих моральних якостей.  

Важливою подією для Західної України стала революція 

1848 – 1849 рр. („весна народів”), яка дала поштовх для 

розвитку культури, національному самовизначенню українців. У 

1861 році відповідно до нової австрійської Конституції 

Галичина набула статусу автономії з правом обирати власний 

сейм. У цей час спостерігається активне створення товариств, 

які вели просвітницьку діяльність. Першою на Західній Україні 

виникає Русько- Українська радикальна партія ( 1898р., 

засновник І. Франко). 
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ТЕМА 7: Розвиток теорії соціального виховання в 

Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

1. Стан освіти в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

2. Проблеми сімейного та шкільного виховання дітей у 

педагогічній спадщині видатних українських діячів кінця ХІХ – 

початку ХХ століття. 

 

1. Наприкінці XIX ст. кількість початкових шкіл у 

підросійській Україні зросла у 12 разів (порівняно з серединою 

століття), однак вони не задовольняли потреби народу в 

початковій освіті. Рівень грамотності населення на цей час 

становив 15–20%. Якість навчання у народних школах була 

низькою. Найпримітивнішу освіту давали церковнопарафіяльні 

школи, які в 1900 р. становили 80% від усіх початкових шкіл. 

Навчання в них обмежувалося читанням, початками арифметики 

та вивченням молитов.  

У другій половині ХIХ ст. у всіх початкових і середніх 

наівчальних закладах навчання проводилось лише російською 

мовою. Українська мова не вивчалася навіть як навчальний 

предмет. Для російського уряду українського народу ніби й не 

існувало взагалі. Будь-які спроби відкрити українські школи, чи 

бодай запровадити українську мову у народні школи зразу ж 

присікалися. За найменший прояв симпатій до української 

культури і мови учителів звільняли з роботи. 

Однак, репресії не могли придушити прагнення передових 

педагогів і простих людей до рідної мови і навчання дітей 

рідною мовою. Наприкінці 50-х років виникають недільні школи 

для дорослих і підлітків. Ініціаторами їх відкриття були 

демократично настроєні студенти і професори Київського 

університету. У жовтні 1859 р. у Києві на Подолі почала роботу 

перша недільна школа. У період 1862-1870 рр. недільні школи 

були заборонені і тільки деякі з них існували нелегально. 

Відомою є жіноча недільна школа Х. Алчевської у Харкові. 

Починаючи з 70-х років кількість недільних шкіл зростає, на 

кінець XIX ст. вони нараховували більше 3-х тисяч слухачів. 

У другій половині XIX виникає багато нових типів 

навчальних закладів, як державних, так і приватних. Досить 
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поширеними в к. ХIХ – поч. ХХ ст. були приватні освітні 

заклади. Серед них найбільш відома колегія Павла Галагана, 

відкрита у Києві в 1871 р. Вона проіснувала до 1920 р. 

На початку XX ст. в Росії і на територіях підросійської 

України склалася досить строката і заплутана система народної 

освіти: існувало понад 20 типів різних шкіл (державні і 

приватні, платні і безкоштовні, конфесійні й світські, чоловічі й 

жіночі). Ця система характеризувалася неузгодженістю 

навчальних планів початкових і середніх шкіл, наявністю шкіл-

тупиків. 

О.М. Острогорський у творі „Про відношення сім’ї до 

школи” (1900) відстоює право батьків обирати для своєї дитини 

навчальний заклад та характеризує різні типи шкіл і їх 

відносини з родиною. На думку автора, дуже часто сім’я та 

школа не є союзними силами, що працюють у одному 

напрямкові й прагнуть досягти єдиної мети, „а сили 

нерівномірні, причому сім’ї доводиться мимоволі  ухилятися з 

прямої дороги, роблячи поступки на користь шкільних впливів”. 

Учений поділяє школи за принципом власності на такі 

типи: сімейні, приватні та державні. Найближчою до родини є 

сімейна школа. Її переваги в тому, що батьки самі обирають 

учителів для своїх дітей, спільно визначаються зі шкільним 

розпорядком. Такі навчальні заклади об’єднують невелику 

кількість дітей (часто 5−10 учнів), що дозволяє дотримуватися 

принципу індивідуального підходу в роботі з ними, бачити 

сильні та слабкі сторони кожної дитини, давати поради батькам 

щодо їх розвитку та виховання. Крім цього, автор бачить 

позитивний бік цих шкіл у збереженні дітей від негативного 

впливу їх однолітків, що часто трапляється у звичайних школах. 

Головний недолік таких шкіл – дуже дороге навчання, яке 

можуть собі дозволити оплачувати далеко не всі батьки. 

Оскільки поширення сімейних шкіл стало реалією, 

Міністерство Народної освіти дозволило батькам приводити 

своїх дітей кожний рік на екзамени до гімназії, де вони мали 

змогу перевірити якість своїх знань. 

У приватних школах вплив батьків на навчально-

виховний процес є меншим порівняно з сімейними школами. 
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Проте, тут практикують „особливі батьківські збори”, під час 

яких батькам надають звіт про шкільні справи, про деякі 

випадки зі шкільного життя, інформують про те, якої допомоги з 

боку батьків потребує школа. Завдяки таким зборам батьки не 

цураються школи, залюбки їй допомагають та „довірливо 

роблять такі повідомлення про своїх дітей, які вказують школі в 

якому напрямкові, в якому дусі їй потрібно впливати на того чи 

іншого учня...”. 

Державні гімназії не проводять батьківських зборів, тому 

що „за самою своєю організацією, вони підлягають нагляду і 

відповідальності начальства, а не громадської думки...”. У ці 

навчальні заклади батьки лише можуть звернутися за порадою 

щодо виховання дітей або отримати інформацію про рівень їх 

знань та дисциплінованості. 

На західноукраїнських землях у середині XIX ст. 

структура початкових шкіл залишалася такою ж, як і раніше: 

парафіяльні, тривіальні та головні. Середню освіту давали 

гімназії та реальні школи.  

Після 1849 р. у Галичині настає реакція. У 1851 р. було 

розпущено Головну Руську Раду, поступово втрачалося 

завойоване. Відкриваються нові польські гімназії, скасовується 

обов'язкове вивчення української мови, обмежується вступ 

українців до Львівського університету.  

Незважаючи на прийняття Австрією у 1867 р. нової 

конституції, яка декларувала рівноправність усіх народів, 

реформи були несприятливі для українців і повністю поставили 

їх під владу поляків. За законом 1867 р. про мову викладання в 

середніх і народних школах польська мова ставала обов'язковою 

в усіх навчальних закладах Галичини.  

У другій половині XIX ст. на західноукраїнських землях 

виник новий тип школи — утраквістична (двомовна). За 

рішенням польського сейму 1886 р. основні предмети у школах 

викладалися польською мовою, а всі інші — рідною. Зовні 

рівноправність мов нібито забезпечувалася, але по суті це була 

прихована форма шовінізму. З метою обмеження освіти серед 

сільського населення всі початкові школи було поділено на 
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сільські та міські. Програма навчання у сільських школах 

скорочувалася і не давала жодних прав на продовження освіти. 

Видатний український письменник, учений, освітній діяч 

І.Я. Франко (1886 – 1916), розглядаючи на Святинському вічі 

стан галицьких шкіл, наголосив на таких основних недоліках 

народної освіти. Це, на його думку: недостатня кількість шкіл 

(близько 3000 громад Галичини не мають їх зовсім), дуже 

велика наповненість існуючих класів („у котрих діти душаться... 

не маючи чим дихати і не стільки учаться, скільки мучаться”), 

низька заробітна плата вчителів (двоє учителів за рік померло з 

голоду), шкільна програма, що перевантажена зайвими 

предметами та є відірваною від реальних життєвих потреб 

селян, полонізація („налягають головно на польське”). 

 

2. Проблеми вітчизняної школи та пов’язані з цим 

негаразди у сімейному вихованні не залишилися осторонь 

прогресивних громадських діячів цього періоду. 

Однією з них є Х.Д. Алчевська (1841—1920) — вчителька, 

видатний діяч народної освіти, організатор недільних шкіл, 

визнана письменниця.  

Педагогічну діяльність Христина Данилівна почала у 

Харківській недільній школі для дорослих. У 1862 р. відкрила 

безкоштовну жіночу недільну школу, яка проіснувала понад 

півстоліття й стала організаціино-методичним центром 

створення недільних шкіл для навчання дорослих і підлітків в 

усій Росії. Активно листувалася з іншими недільними школами, 

допомагала їм порадами, експонувала на виставках (у Парижі, 

Москві, Нижньому Новгороді). Христина Алчевська була віце-

президентом Міжнародної ліги освіти, її нагороджено вищими 

міжнародними відзнаками.  

Вона є засновницею методики навчання грамоти 

дорослих, написала навчальний посібник „Книга дорослих” та 

методико-бібліографічний порадник „Що читати народові?” На 

власні кошти відкрила школу для сільських дітей у селі 

Олексіївка Катеринославської губернії. Відстоювала ідею 

всезагального народного навчання рідною мовою. Свої 

педагогічні погляди і досвід викладання Христина Алчевська 
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виклала у книгах „Історія відкриття школи в с. Олексіївка 

Михайловської волості”, „Півроку з життя недільної школи”, 

„Передумане і пережите” та інших працях.  

Деякий час в Олексіївській школі працював вчителем 

відомий український письменник, лексикограф і педагог 

Б.Д. Грінченко (1863—1910) –  автор „Словаря української 

мови”, за який йому було присуджено премію.  

Усе своє життя віддав Б. Грінченко освіті рідного народу. 

Боровся за створення народних шкіл з українською мовою 

навчання, сам нелегально вчив школярів і дорослих за власним 

рукописним підручником „Українська граматика до науки 

читання й письма”, який було видано тільки в 1907 р. У статті 

„Народні вчителі і українська школа” Борис Дмитрович 

зазначав, що на той час навчального і літературного матеріалу 

було вдосталь, щоб розпочати навчання українською мовою. 

У праці „Якої нам треба школи” Б.Д. Грінченко вказував 

на те, що діти після закінчення школи часто перекручують свою 

мову на московський лад. „Він через школу так вже навчився 

думати, що освічений, учений чоловік може бути тільки з 

московською (чи то: з панською) мовою... тільки калічить мову 

мішаючи московську з українською... Він думає, що він дуже 

став розумним... а от батько, мати та інші селяни того не вміють, 

то вже він на їх поглядає згорда: він уже на панську лінію 

переходить, а вони – мужлаї!”. Усе це призводить до сварок у 

родині. Цьому, на думку Б.Д. Грінченка, можна запобігти, якщо 

навчати дітей у школі рідною мовою. 

Він підготував читанку „Рідне слово” – одну з перших 

книг для читання українською мовою. У підручниках 

пропагував культ народної педагогіки як умову виховання, 

вмістивши у них багато народних казок, оповідань.  

У художніх творах („Екзамен”, „Непокірний”, „Украла” та 

ін.) Б. Грінченко змалював життя та працю кращих учителів 

сільських шкіл, а також висміяв тих, хто перешкоджав їм у 

роботі.  

Видатний український письменник і педагог 

М.М. Коцюбинський (1864–1913) протягом 11 років працював 

учителем на Вінничині. Займаючись педагогічною діяльністю, 
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Михайло Михайлович ретельно вивчав педагогічну літературу, 

вів систематичні спостереження за учнями, враховував у роботі 

їх індивідуальні особливості, не допускав механічного 

заучування навчального матеріалу. На заняттях використовував 

наочні посібники, проводив екскурсії до лісу, річки. Великого 

значення надавав трудовому вихованню дітей і молоді, вважав 

за необхідне привчати їх до трудової діяльності на користь 

суспільства.  

Значну увагу М. Коцюбинський приділяв народним 

учителям. У статті „Шкільна справа” виступав за поліпшення 

складу вчителів, за створення належних умов для їхньої праці. 

Вважав, що в педагогічних навчальних закладах треба 

розширити загальноосвітню і спеціальну педагогічну підготовку 

майбутніх учителів, створити умови для самоосвіти, відкрити 

педагогічні бібліотеки.  

Твори М. Коцюбинського для дітей сповнені глибокого 

соціального змісту і мають велике виховне значення. Тематика 

їх різноманітна: невтішні наслідки неправильного сімейного 

виховання („Подарунок на іменини”), сила і значення розумної 

поведінки людей („Дві кізочки”, „Івасик і Тарасик”), любов 

дітей до праці („Десять робітників”), негативний вплив на дітей 

поганого оточення („Маленький грішник”) тощо.  

Яскравим представником західноукраїнської педагогіки 

цього кінця ХІХ – початку ХХ століття є І.Я. Франко (1856 – 

1916) — видатний український письменник і педагог-науковець. 

У його спадщині – понад сто наукових, публіцистичних та 

художніх творів з питань педагогіки.  

У статтях „Народні школи і їх потреби”, „Великі діяння 

пана Бобжинського”, „Освіта народу Галичини”, „Педагогічні 

невігласи” та інших Іван Якович гостро критикував недоліки 

тогочасної народної школи та реакційну політику австрійського 

уряду в галузі освіти. Боровся за створення шкіл, які були б 

тісно пов'язані з життям та інтересами народу. Поєднання 

навчання з працею, широка освіта, використання найкращих 

надбань людства, всебічний розвиток мислення та інших 

психічних процесів дитини — такі завдання він ставив перед 

школою, навчанням і вихованням.  
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Мета, завдання і зміст освіти та виховання, на його думку, 

полягають у тому, щоб забезпечити правильне розумове, 

фізичне і моральне виховання учнів, навчити їх правильно 

мислити, а це можливо лише за умови, що навчання 

здійснюватиметься рідною мовою учнів, яка має величезне 

значення у вихованні любові до рідного слова, його краси і 

чарівної милозвучності. Важливим засобом такого виховання 

дітей має бути народна творчість і художня література. 

Великого значення І. Франко надавав ролі вчителя. 

Вважав, що той, хто хоче бути вчителем, не маючи покликання 

до педагогіки, лише завдає шкоди вихованню підростаючого 

покоління. Хороший учитель має завоювати довіру дітей, 

уникати шаблону й одноманітності в навчанні, розвивати в них 

самостійність думки і дії, прищеплювати кращі моральні якості, 

виховувати любов до праці та людей праці. Вчитель повинен 

мати не тільки теоретичну підготовку, а й володіти практичними 

навичками (столярне, токарне, швацьке ремесло), добре знати 

сільське господарство. Для вчителя, який самовіддано працює 

на ниві народної освіти, потрібно створювати сприятливі умови.  

І. Франко дав чимало цікавих порад щодо виховання дітей 

у сім'ї. На його думку, найважливішим є вплив батьків на 

дитину у ранньому віці. Потрібне тверде керівництво дітьми з 

боку батьків, формування їхніх моральних якостей і норм 

поведінки; батьки повинні розвивати в дітей прагнення до 

пізнання природи й життя. Особлива роль у сімейному 

вихованні належить матері. У статті „Жінка-мати” він зазначав, 

що мати безпосередньо відповідає перед суспільством за 

виховання дітей; вона має створити всі умови, щоб діти росли 

здоровими й здобули правильне моральне виховання. Проте не 

можна покладатися лише на матір, батьки-чоловіки теж повинні 

дбати про виховання дітей, між батьками й дітьми має бути 

взаєморозуміння.  

До жовтневих подій 1917 року проблеми сім’ї та 

сімейного виховання були в центрі уваги багатьох учених, 

суспільних, політичних та релігійних діячів. Зокрема, 

невеличкими книжечками виходили проповіді богословів, які 

наставляли батьків на правильне виховання їхніх дітей. Навіть 
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відомий етнограф та мандрівник Міклухо-Маклай має у своєму 

доробку статті, присвячені сімейному вихованню і, зокрема, 

питанню взаємин батька та сина. 

В одній із бесід, яку було звернено до батьків, митрополит 

Київський та Галицький Володимир (1848−1918) розмірковує 

над причинами невихованості сучасної йому молоді. Головними 

винуватцями він безкомпромісно називає батьків: „...батьки 

винні більше всього в тому, що їх діти погано виховані”. На 

питання, наскільки винна в цьому негативному явищі школа, 

священик відповідає словами Квінтіліана: „Діти не з школи 

вперше виносять погані звички, але вони приносять їх з собою в 

школу. Вони переймають їх у своїх батьків, які показують їм 

поганий приклад”. А тому митрополит закликає покаятись перед 

Богом за свою вину й краще виконувати свій головний обв’язок 

− виховувати дітей. 

Задля розширення педагогічних знань батьків видавалися 

спеціальні книги та брошури, наприклад, слід видзначити працю 

М.М. Манасеіної „Про виховання дітей в перші роки життя” 

(1870), що користувалася заслуженою популярністю серед 

читачів. Автор − лікар, психолог, фізіолог та письменник − 

написала про те, що важливо знати батькам для правильного 

виховання дитини: про спадковість, про укладення шлюбних 

союзів між родичами, про вагітність. Як попередити 

захворювання дитини, правильно контролювати її розумовий 

розвиток, розвивати пам’ять, уяву та мовлення. 

Деякі батьки, переважно представники інтелігенції, самі 

прагнули розширити свої знання з педагогіки, психології, гігієни 

дитини, а також поділитися своїми знаннями з іншими. Вони 

об’єднувалися в „батьківські гуртки”, найвідоміший та 

найвпливовіший з яких було організовано у 80-ті роки ХІХ 

століття в Петербурзі. Спершу члени гуртка просто ділилися 

своїми спостереженнями за розвитком та вихованням власних 

дітей. Пізніше деякі з них почали читати доповіді з питань 

фізичного, морального та розумового виховання. 

У 1890 році за ініціативою гуртківців у педагогічному 

музеї військово-навчальних закладів було організовано першу 

всеросійську виставку іграшок, з вітриною таких, що найбільш 
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рекомендував гурток. З цього моменту гурток почав 

поширювати свій вплив на всю країну. У 1896 році члени гуртка 

склали взірцевий каталог книг для дитячого читання. Гуртківці 

були постійними учасниками різних з’їздів, зборів, виставок, які 

стосувалися питань виховання дітей у сім’ї. На їхні кошти 

видавалося багато літератури з питань виховання дітей. 

Не залишилося поза увагою гуртка й гостре на той час 

питання взаємодії школи та сім’ї. М.Л. Виноградова, одна з 

найактивніших членів батьківського гуртка, у доповіді „Про 

вплив школи на дитину” наголосила на необхідності змін: 

„Школа не повинна йти позаду сім’ї, тому що вона світоч, який 

світить на столі; тому що вона соль землі ...школа повинна 

змінитися...”. 

Гурток виступив з пропозицією єднання між батьками та 

школою, запропонував проводити спільні збори батьків та 

шкільної влади, організовувати шкільні екскурсії з участю в них 

батьків та створити товариство, яке б опікувалося школою та 

батьками. 

Було створено спеціальнау комісію, яка розробила 

положення про заходи, що мають регламентувати вплив сім’ї на 

дитину, яка відвідує школу. Зокрема, у питаннях фізичного 

розвитку комісія звернула увагу на елементарні вимоги гігієни, 

які дуже часто ігнорують батьки: чистий, не тісний одяг та 

взуття, повноцінний відпочинок тощо. З питань дитячого 

здоров’я сім’я має прислухатися до порад лікаря. 

Відносно розумового розвитку дитини родина завжди 

повинна радитися зі школою та якомога більше довіряти їй у 

цьому питанні. Батьки повинні підготувати дитину до школи 

відповідно до вимог конкретного навчального закладу. Не 

потрібно вимагати взяти дитину до старшого класу, якщо в 

школі вирішили, що більше користі буде від навчання в 

молодшому класі. Батьки не повинні завантажувати дитину 

додатковими заняттями, крім домашнього завдання, що вона 

отримала в школі. 

У вихованні дитячої моралі саме сім’я повинна взяти на 

себе основний тягар відповідальності. Вона повинна дбати про 

розвиток у дитини почуття обов’язку та честі. Бажано почати 
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моральну підготовку дитини ще в дошкільному віці, щоб у 

школі вона не потрапила під негативний вплив окремих своїх 

товаришів. Якщо між школою та батьками виникли якісь 

розбіжності, останні не повинні підривати авторитет школи в 

очах дітей та вчити їх чесності по відношенню до неї (з приводу 

пропущених чи не вивчених уроків тощо). 

Деякий час посаду голови батьківського гуртка займав 

відомий російський учений П.Ф. Каптерев. Завдяки його 

зусиллям, а також праці таких видатних учених, як 

П.Ф. Лесгафт, І.О. Сікорський та В.П. Острогорський, на 

початку ХХ століття вийшла друком „Енциклопедія по 

сімейному вихованню та навчанню”, яка давала батькам знання 

з педагогіки, дитячої психології, фізіології тощо. 

П.Ф. Каптерев уважав, що батьки мають знати про всі 

процеси, які відбуваються в розвитку дитини. Без цих знань – 

виховання неможливе. 

Ці погляди поділяв і П. Лесгафт, який написав окрему 

книгу „Сімейне виховання дитини та його значення”(1884). 

Учений вважав сім’ю незамінним середовищем для виховання 

дітей, а найголовнішою вихователькою називав матір, яка має 

стати для дитини еталоном моральності. До семирічного віку 

дитина некритично ставиться до поведінки людей, які її 

оточують, просто наслідуючи її, „засвоює звичаї та звички даної 

місцевості та сім’ї”, і тому цей період дуже важливий для всього 

подальшого життя людини. Він застерігав батьків від намагань 

якомога раніше віддати дитину до дитячого садка або школи, 

вважаючи, що це може призвести до розвитку почуття 

„стадності” за рахунок розвитку індивідуальних здібностей. 

П.Ф. Лесгафт закликав батьків виховувати дітей у чистоті, 

заради збереження їх здоров’я, пам’ятати, що виховують більше 

справи, аніж слова, визнавати дитину як особистість, але не 

допускати свавілля. 

Багато українських та російських учених кінця ХІХ – 

початку ХХ століття орієнтувалися на наукові ідеї 

І.О. Сікорського, на запропонований ним підхід до розвитку 

дитячої природи, на розроблені ним теоретичні засади 

педагогіки раннього дитинства. Учений уважав сім’ю 
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незамінним чинником у вихованні індивідуальності дитини: 

„...дитячий садок, ясла, школа виховують пересічну дитину, 

пересічну, шаблонну дитячу душу, але не можуть належним 

чином виростити індивідуальність”. При цьому він 

підкреслював: „Справжній розвиток індивідуальності можливий 

лише в сім’ї. Ця вимога має біологічну основу. Діти являють 

собою нервово-психічне продовження батьків і пращурів у 

фізіологічному значенні цього слова та носять на собі відбитки 

родових сімейних якостей”. 

Головну виховну роль у сім’ї, на думку І.О. Сікорського, 

відіграє мати. Вона годує та доглядає за дитиною – це її 

обов’язок і, водночас, подвиг. Вона асоціюється з приємними 

почуттями, що стають основою для формування в дитини 

найкращих почуттів – любові, ніжності, альтруїзму, людської 

солідарності. Мати подає дитині приклад і тому виховує дитину 

морально. 

Розглядаючи роль школи у вихованні дітей, учений 

велику увагу приділяв особистості вчителя. На його думку, 

учитель повинен відповідати дуже високим вимогам і, перш за 

все, мати стійкі моральні якості. Педагогам та батькам він радив 

проявляти терпіння та доброзичливість до дітей, не допускати 

злоби, дратівливості, ні тим паче помсти, діяти не силою й 

грубістю, а переконанням . 

Директор Полтавської гімназії С. Шафранов під час своїх 

публічних виступів наголошував на необхідності тісної 

співпраці сім’ї та школи в питанні виховання дітей у 

православно-руському дусі. А в процесі „виховання серця”, на 

його думку, головну незамінну роль відіграють саме батьки. 

Батьківська любов є найбільш природною, первинною, чистою 

любов’ю на землі. Перша посмішка дитини у відповідь на 

посмішку люблячої матері − це перший прояв у ній людяності. 

Порівнюючи піклування батьків та вихователів про 

дитину, С. Шафранов зазначає: „У турботі вихователя дитя 

бачить обов’язок, а не природу, відчуває що з ним так, а не 

інакше поводяться, за переконанням розуму, а не за 

покликанням серця; а тільки серцю серце відзивається”. 
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В.В. Розанов у полемічному творі „Сутінки просвіти” 

вказав на суттєвий, на його думку, недолік системи освіти – 

розрив між школою та сім’єю. Він писав, що школа як 

державний заклад ігнорує виховний потенціал сім’ї, яка, у свою 

чергу, не може визнати незмінності шкільних норм, постійно 

критикуючи сухість, вузькість „формально-загального” підходу. 

Звідси – причина антагонізму між ними, не дивлячись на їх 

видимий союз. 

Про ці недоліки знали ті, хто знаходився при владі, про що 

свідчить поява влітку 1899 року циркуляра Міністерства 

Народної освіти Росії, в якому були намічені шляхи їх 

подолання. У тому числі в документі йшлося про ліквідацію 

відчуженості школи від родини, бюрократичного характеру та 

сухого формалізму. 

Наступним кроком у цьому напрямку став циркуляр, 

виданий у листопаді 1905 року, що дозволив створення при 

школах батьківських комітетів. Спершу ці організації 

створювалися лише для встановлення батьківського контролю 

за поведінкою учнів та для нейтралізації революційних настроїв 

серед учнівської молоді, що було актуальним у ті роки. Будь-яка 

інша ініціатива з боку батьків просто ігнорувалася педагогами 

та шкільною адміністрацією або навіть наштовхувалася на 

прояви відвертої ворожості. На думку П.Ф. Каптерева, учителі 

боялися втратити свої права та переваги. 

Оскільки перші батьківські комітети не мали статутів, у 

яких були б затверджені їхні права та обов’язки, не отримали 

належної підтримки з боку Міністерства Народної освіти, то й їх 

існування та діяльність у більшості шкіл носили формальний 

характер. 

Під час з’їзду вчителів у 1906 році розглядався Проект 

нормального статуту державних загальноосвітніх закладів, 

згідно з яким усе життя школи мала регулювати шкільна рада. 

До складу цього виборчого органу повинні були ввійти: 

педагогічна рада у складі всіх учителів, директора та шкільного 

лікаря; представники від шкільної комісії при місцевому 

громадському самоврядуванні; делегати від батьків. Усі члени 

шкільної ради мали однакове право вирішального голосу. 
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Серед повноважень ради: призначення директора, 

викладачів і вихователів; затвердження навчальних планів та 

програм, що розробляються педагогічною радою; установлення 

правил для учнів; вибори членів господарської й ревізійної 

комісії, прийняття їх звітів, затвердження кошторисів тощо. 

Таким чином, батьки через роботу в шкільній раді мали б 

змогу контролювати та впливати на всі сторони шкільного 

життя. Але, на жаль, цей проект так і не було прийнято. 

Найбільшою радикальністю суджень щодо сім’ї та школи 

виділялися на початку ХХ століття деякі соціал-демократи та 

комуністи. Вони закликали замінити традиційний 

зареєстрований державою чи церквою шлюб на вільне кохання. 

Замість сімейного проголошували необхідність громадського 

виховання. Школи, на їх думку, мають бути абсолютно 

однаковими та доступними для всіх дітей. Опоненти вважали їх 

проповідниками розпусти, що хочуть ліквідувати сім’ю та 

позбавляють батьків законного права обирати навчальний 

заклад для своєї дитини. 

У 1906 році було надруковано працю В.О. Поссе „Шлюб, 

сім’я і школа”, в якій автор намагається дати обґрунтування 

„цим огидним намірам комуністів”. На думку Володимира 

Олександровича, унаслідок розвитку капіталістичних відносин 

розриваються сімейні стосунки. „Буржуазну сім’ю побудовано 

на наживі, вона тісно пов’язана з публічною проституцією... 

буржуазний шлюб не має нічого спільного з одношлюбністю, 

що випливає із взаємного кохання... він являє собою приховану 

проституцію, союз золота з брудом, прибутку з розпустою, 

союз, освячений церквою та державою”. 

Свою думку він доводить такими тезами. Більшість 

шлюбів укладаються за згодою, часто між батьками наречених, 

а не на основі спільного кохання. Чоловік і жінка фактично не 

мають права на розлучення або за це потрібно заплатити 

величезний хабар чиновникам чи священнослужителям, що 

робить його зовсім неможливим для бідних. „Примусове 

кохання неминуче веде до зрад, до оману, навпаки, вільне 

кохання, не підкорене, ні церковним, ні державним законам, у 
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своєму розвитку повинно в решті-решт стати коханням 

незрадливим”. 

З відміною законного шлюбу зникне поділ дітей на 

законних та позашлюбних, що призвело до різко негативного 

ставлення суспільства до останніх. Та й дівчата, які зробили 

помилку у своєму житті, часто внаслідок своєї довірливості 

припинять потрапляти до лав проституток, куди їх заганяє 

держава та церква, не даючи права на реабілітацію. Узагалі, 

учений клеймує сучасний йому шлюб за рабське, зовсім 

безправне, становище в ньому жінки. 

Щодо освіти В.О. Поссе відстоює думку „обов’язкового 

відвідування громадської народної школи”, в яку батьки будуть 

зобов’язані відправляти дітей, незалежно від того, дають вони їм 

ще якусь освіту чи ні. Таке положення не відображається на 

свободі батьків, тому що лише буржуазія має можливість 

оплачувати навчання своїх дітей та обирати для них навчальний 

заклад, а для пролетарів це буде можливість безкоштовно 

отримати освіту. 

Незалежно від матеріального стану родини, діти повинні 

безкоштовно отримувати в школі підручники, одяг та їжу. Не 

можна забезпечувати безкоштовно всім необхідним лише дітей з 

бідних родин, оскільки це буде мати вигляд милостині. А на 

думку В.О. Поссе „...прийняття милостині вбиває здібності, 

сприяє зовнішньому дресируванню, псує характер, створює 

продажних слуг, створює рабські душі замість вільних 

мислителів”. 

Досить цікавими та самобутніми були погляди на роль 

школи та сім’ї російського теоретика та пропагандиста вільного 

виховання К.М. Вентцеля. Він заперечував залежність 

виховання й освіти від політики та держави, біологізував процес 

виховання, відкидав важливі елементи організації навчально-

виховної роботи (навчальні плани, програми, класно-урочну 

систему тощо). 

Школі Костянтин Миколайович протиставляв „Будинок 

вільної дитини”. Цей експеримент він намагався втілити в життя 

з жовтня 1906 року по 1913 рік. У його основу покладено ідею 

створення вільної спільноти дітей, батьків і педагогів,  якій діти 
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повинні були отримувати на основі повної самодіяльності освіту 

й виховання. Така спільнота мала стати осередком ідеального 

суспільства. 

Керували „Будинком вільної дитини” по черзі батьки 

дітей. Також було створено педагогічне бюро, що 

контролювалося батьківськими зборами, а в 1907 році було 

створено єдиний орган управління – Комісію. Батьки проводили 

заняття, чергували, разом з дітьми прибирали, обладнали кухню, 

бібліотеку, двір та сад. Заробітну платню отримували лише 

вчитель природознавства та столяр. У 1908 році було створено 

Батьківський клуб, мета якого – сприяти перевихованню 

сучасних батьків, підняти їх на більш високий педагогічний 

рівень. Експеримент завершився невдачею, показавши всі 

недоліки ідеї вільного виховання. 

У 1913 році на Всеросійському з’їзді з сімейного 

виховання К.М. Вентцель виступив з доповіддю „Сімейне 

виховання та сім’я”, в якому запропонував реорганізувати сім’ю 

так, щоб діти та батьки мали рівні права у вирішенні всіх 

сімейних проблем. А в 1918 році він опублікував власну 

Декларацію прав дитини, до положень якої входило й таке: „...5. 

Кожна дитина має право обирати собі близьких вихователів та 

відмовлятися і йти від своїх батьків, якщо вони виявляються 

поганими вихователями”. Ідеї К.М. Вентцеля стали ще однією 

утопією, якій не судилося реалізуватися на практиці. 

Прибічником ідеї вільного виховання дитини був і 

видатний український педагог Я.Ф. Чепіга (1875 – 1938). Вона 

знайшла своє відображення в його роботах „Проект української 

школи” (1913), „Вільна школа, її ідеї та здійснення в практиці” 

(1918). Щоправда, його погляди були не настільки 

радикальними, як у К.М. Вентцеля. „...дійсна свобідна школа 

може бути утворена на спільній праці школи й батьків”, – 

указував учений. 

Проблеми виховання знаходилися і в центрі уваги 

відомого українського педагога, методиста, громадського діяча 

Т.Г. Лубенця (1855—1936. Він закінчив Чернігівську 

учительську семінарію, тривалий час працював народним 

учителем у сільських школах, викладав у Київській гімназії, 12 
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років був директором народних училищ Київської губернії. 

Обирався головою правління Спілки допомоги нужденним 

учням початкових шкіл, став засновником єдиного в Росії 

Товариства дитячих садків. Тимофій Григорович читав лекції на 

учительських курсах у містах України. Працював викладачем 

педагогіки і методики, був деканом педагогічного факультету на 

Київських вищих жіночих курсах.  

Ще в дореволюційний період Т. Лубенець написав і видав 

до 30 підручників і книг для учнів початкових шкіл та 

методичних посібників для вчителів („Книга для 

первоначального чтения в школе й дома”, „Хрестоматия для 

первоначального чтения й письменних упражнений”, 

„Письменные самостоятельные работы в начальной школе” 

тощо). Головна його педагогічна праця – „Педагогічні бесіди”, а 

також книги „Про наочне викладання”, „Зернинка” (для читання 

в молодших класах). Серед заборонених царським урядом його 

книг – „Граматика” (український буквар), „Читанка” та 

„Загальнокорисний задачник”. 

Чимало статей Т. Лубенця присвячено актуальним 

педагогічним проблемам: поширенню грамотності в народі, 

методиці навчання грамоти й арифметики. Він обґрунтував 

психолого-педагогічну необхідність навчання дітей у школах їх 

рідною мовою.  

Характерними рисами народної школи вважав: принцип 

народності в освіті й вихованні, навчання рідною мовою, 

вивчення історії народу, знання природних багатств 

батьківщини і свого краю, зв'язок навчання з життям, підготовку 

дітей до трудової діяльності та ін. Виступив за запровадження в 

країні загального навчання, поширення освіти серед дорослого 

населення, розвиток ініціативи вчителів та підвищення їх 

педагогічної майстерності. 

Т. Лубенець залишив багато цінних порад з різних питань 

діяльності школи й учителя: розвиток інтересу дітей до 

навчання та їх пізнавальних здібностей; велике значення 

художнього читання та проведення бесід за змістом твору; 

широке і вміле використання наочності у навчанні; активізація 
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методів навчання та різних вправ самостійної роботи учнів; 

розвиток спостереження учнів удома і в школі.  

У 1906 році в Києві, за редакцією Т.Г. Лубенця, було 

видано книгу І.В. Новицького „Так говорять педагоги... „Сім’я і 

школа”. Вона мала дуже красномовну присвяту – „жертвам 

сучасної сім’ї і школи”. У збірці було опубліковано афоризми 

відомих російських, українських та зарубіжних педагогів, 

філософів, державних діячів про родину, виховання, школу, 

суспільство та вчителів. Їх було видано з метою „наводити на 

роздуми, будити почуття та совість батьків і вихователів”. До 

збірки також було додано список з 74 кращих, на думку автора, 

педагогічних творів. 

З’їзд з сімейного виховання 1913 року, причини кризи 

сімейного виховання пов’язав з соціально-економічними 

змінами, які відбулися в суспільстві з розвитком 

капіталістичних відносин. В одному з положень було сказано, 

що „...сучасна сім’я пролетаризованих класів міської бідноти, 

сім’я бідна, яка тільки бореться за існування, несе в собі більше 

поганих, небезпечних для дитячої душі елементів, ніж рятівних, 

що не лише не завжди дитина захищена своєю сім’єю від 

зовнішніх небезпек, але набагато частіше доводиться рятувати її 

від загибелі в надрах батьківського піклування”. 

У сім’ях буржуазії та інтелігенції теж було багато 

проблем, пов’язаних з вихованням дітей. На їх специфіці 

акцентував свою увагу М.П. Попов у своїй роботі „Як ми 

виховуємо вдома і не виховуємо в школі” (1913). Автор звертав 

увагу читачів на негативну тенденцію панівного стану дітей у 

родині, коли їх права поставлені на перший план. Це завдає 

великої шкоди самій дитині, оскільки вона не має можливості 

набути поваги до авторитету, виробити звичку підкорятися. 

Замість цього в неї формується вперте самовілля й образливість. 

Така педагогічна помилка сім’ї посилюється її 

першочерговим піклуванням про матеріальне забезпечення 

дитини. Зростання матеріальних потреб змушують батька (а 

дуже часто й матір) більше працювати, а отже, менше часу 

проводити вдома, що послаблює їх виховний вплив. До того ж, 

батьки часто надмірно піклуються про здоров’я своїх дітей, 
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намагаючись їх відгородити від найменшого ризику, замість 

того, щоб організувати раціональний життєвий режим. Трудове 

виховання в сучасній родині майже зведено до мінімуму. 

Батькам не вистачає знань з педагогіки, психології, гігієни 

тощо. Як вихід, М.П. Попов пропонує ввести невеликі за 

обсягом курси з відповідних дисциплін у жіночих школах та 

поширювати загальнодоступні за викладенням та ціною 

популярні посібники відповідного змісту. 

Школа, яка могла б узяти на себе виховання дітей, 

відмовляється від виконання цієї функції (часто під натиском 

самих батьків). Хоча, на думку вченого: „...Вчитель за своєю 

суттю може і повинен бути певною мірою вихователем своїх 

учнів, і, тільки поєднуючи у собі обидва значення керівника, він 

стає дійсно наставником, а не пересічним навчальним 

посібником”. 

Автор наполягає на необхідності співпраці сім’ї та школи 

в питанні виховання дітей. Як останній переконливий аргумент 

він наводить статистичні дані, які свідчать, що відсоток 

самогубств серед школярів утричі вищий, ніж серед населення 

Росії іншого віку та соціального стану. „Задумайтесь!” – таким 

закликом до батьків та вчителів закінчує він свою роботу. 

У 1915 році Міністерство Народної просвіти в рамках 

нової освітньої реформи прийняло проект Положення про 

батьківські організації при середніх навчальних закладах, який у 

1916 році було розіслано по школах для виконання. Новий 

проект містив устав батьківського комітету, що значно 

розширив його повноваження. Батьки отримали право 

обговорювати навчально-виховні, господарські та санітарно-

гігієнічні питання, що поставали перед школою. Очолював 

батьківський комітет голова, який отримав право вирішального 

голосу на педагогічних нарадах. Його заступники користувалися 

правом дорадчого голосу. 

Після прийняття цього документа діяльність батьківських 

комітетів значно пожвавилася. Але в грудні 1916 року міністр 

освіти П.М. Ігнатьєв, який ініціював цю реформу, було 

звільнено, а розпочаті ним реформації згорнуто. 
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У процесі національно-визвольної боротьби 1917 – 1920 

років в Україні одним з першочергових питань стало питання 

освітньої реформи. Його вирішення розпочалося масовим 

відкриттям українських шкіл по всій території України. 10 – 12 

серпня 1917 року відбувся ІІ Всеукраїнський учительський з’їзд, 

який ухвалив цілу низку рішень про організацію нової школи. 

Зокрема, передбачалося, що освіта буде безкоштовною для всіх 

громадян, обов’язковою й світською. При цьому, за бажанням 

батьків, навчання могло бути й релігійне. Використання 

найдоцільніших варіантів навчальних планів і програм з 

урахуванням інтересів і можливостей дітей та батьків стало 

одним з провідних принципів концепції національної освіти. 

Українське населення активно підтримувало освітні 

перетворення нової влади. За твердженням С.О. Сірополка: 

„Кожне село намагалося мати у себе українську школу, складало 

вироки, збирало кошти, відводило помешкання, давало ґрунт, 

розшукувало вчителя”. 

Школа також намагалася зробити кроки назустріч 

наближенню з сім’єю. В одній зі своїх робіт Степан Онисимович 

згадує, що за часів Української народної республіки до участі в 

роботі педагогічної ради школи допускався голова 

батьківського комітету або його заступник. З дозволу 

управителя школи вони мали право на відвідування окремих 

уроків. 

Проте, з установленням на території України 

більшовицької влади всі ці процеси було згорнуто. На відміну 

від національних реформаторів, які прагнули розширення та 

укріплення мережі українських шкіл і співпраці школи з сім’єю, 

більшовицькі освітні ідеологи проголосили теорію про 

відмирання сім’ї та школи як пережитків буржуазної системи 

навчання. 
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Плани семінарських занять 

 

ТЕМА 5: Формування виховного ідеалу козацької 

педагогіки. 

1. Розвиток освіти за часів козацької доби. 

2. Інтелектуальне, духовне та фізичне виховання як 

провідні складові козацької педагогіки. 

3. Роль видатних козацьких діячів у розвитку освіти та 

виховання в Україні (П. Конашевич-Сагайдачний, 

Б. Хмельницький, І. Мазепа, І. Скоропадський та інші). 

4. Вплив філософських та педагогічних ідей Григорія 

Сковороди на розвиток теорії соціального виховання. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Чому деякі дослідники називають козацтво чернечим 

орденом? 

2. Хто такі козаки-характерники, яких вважали взірцем для 

наслідування молоді козаки? 

3. Яку роль відігравали братства та братські школи у 

вихованні дітей в період великої козацької доби? 

4. Напишіть анотацію до твору Симеона Полоцького „Обід 

душевний” і „Вечеря душевна”. 

5. Напишіть анотацію до твору Григорія Сковороди 

„Вдячний Єродій”. 

 

Література: 
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ТЕМА 6: Розвиток теорії та практики виховання в 

Україні у період її входження до Російської та 

Австрійської імперії. 

1. Стан народної освіти в Україні в ІІ половині ХVIII та у 

ХІХ столітті. 

2. Родинне виховання дітей дошкільного віку в ІІ половині 

ХVIII та у ХІХ столітті. 

3. Педагогіка Олександра Духновича. 

4. Педагогічна діяльність Миколи Пирогова. 

5. Педагогічні погляди Тараса Шевченка. 

6. Педагогічні ідеї та праці Пантелеймона Куліша. 

7. Освітньо-виховна діяльність Костянтина Ушинського. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Порівняйте стан початкової, середньої та вищої освіти у 

підросійській Україні та на українських землях, що входили до 

складу Австро-Угорської імперії. 

2. Якими були взаємини сім’ї та школи в Україні ІІ 

половини ХVIІІ – ХІХ століття? 

3. Підготуйте доповідь на тему: „Вплив християнської 

релігії на виховні процеси в Україні ХVIІІ – ХІХ століття”. 

4. Напишіть анотацію до твору Пантелеймона Куліша 

„Листи з хутора”. 

5. Напишіть анотацію до твору Костянтина Ушинського 

„Про народність у громадському вихованні”. 
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ТЕМА 7: Ідеї соціального виховання у вітчизняній 

педагогічній теорії в к. ХІХ – на поч. ХХ століття. 

1. Проблеми шкільного та сімейного виховання у 

педагогічній спадщині Бориса Грінченка. 

2. Виховні ідеї у творчій та науковій спадщині Івана 

Франка. 

3. Леся Українка про роль школи та сім’ї у вихованні дітей. 

4. Педагогічні ідеї Тимофія Лубенця. 

5. Софія Русова про національну систему виховання. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Яким чином, на думку Б. Грінченка, русифікація 

української народної школи вплинула на сімейне виховання 

дітей? 

2. Яке місце у вихованні дітей І. Франко відводив сім’ї? 

3. Напишіть анотацію до твору Тимофія Лубенця „Про 

покарання в дитячому віці і шкільну дисципліну”. 
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А.А. Марушкевич, В.Г. Постовий, Т.Ф. Алєксєєнко та ін. – К.: 

Видавець ПАРАПАН, 2002. – 216 с. 

8. Стельмахович М. Українська народна педагогіка. – К.: 

ІЗМН, 1997. 
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Навч.посібник / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. 

– 624 с. 
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Питання до контрольно-модульної роботи № 2: 

 

1. Виховання та освіта дітей у братських школах України у 

XVI – XVII ст.. 

2. Розвиток освіти за часів козацької доби. 

3. Інтелектуальне, духовне та фізичне виховання як 

провідні складові козацької педагогіки. 

4. Роль видатних козацьких діячів у розвитку освіти та 

виховання в Україні (П. Конашевич-Сагайдачний, 

Б. Хмельницький, І. Мазепа, І. Скоропадський та інші). 

5. Стан народної освіти в Україні в ІІ половині ХVIII та у 

ХІХ столітті. 

6. Педагогіка Олександра Духновича. 

7. Педагогічна діяльність Миколи Пирогова. 

8. Педагогічні погляди Тараса Шевченка. 

9. Педагогічні ідеї та праці Пантелеймона Куліша. 

10. Освітньо-виховна діяльність Костянтина Ушинського. 

11. Родинне виховання дітей дошкільного віку в ІІ половині 

ХVIII та у ХІХ столітті. 

12. Проблеми шкільного та сімейного виховання у 

педагогічній спадщині Бориса Грінченка. 

13. Виховні ідеї у творчій та науковій спадщині Івана 

Франка. 

14. Леся Українка про роль школи та сім’ї у вихованні дітей. 

15. Педагогічні ідеї Тимофія Лубенця. 

16. Софія Русова про національну систему виховання 
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Завдання для самостійної роботи студентів. 

Загальна тема: Основні персоналії у розвитку 

теорії соціального виховання (зі Стародавнього Сходу до 

початку ХХ століття). 

Підготувати реферат. Об’єм 10 – 15 сторінок. Список 

літератури – не менше 7 джерел. 

Теми рефератів: 

1. Теорії походження феномену виховання. 

2. Виховні ідеї у філософській спадщині Конфуція. 

3. Порівняльний аналіз поглядів Платона та Арістотеля на 

проблеми виховання особистості. 

4. Проблеми морального виховання підростаючого 

покоління у філософії Сенеки. 

5. Погляди представників раннього християнства на 

виховання. 

6. Візантійський вплив на розвиток теорії виховання у 

Київській Русі. 

7. Вплив християнської релігії на розвиток теорії та 

практики виховання в добу Середньовіччя. 

8. Роль представників європейського Відродження у 

розвиткові теорії соціального виховання. 

9. Погляди діячів Реформації на виховання підростаючого 

покоління. 

10. Т. Мор та Т. Кампанелла про громадське та сімейне 

виховання. 

11. Ідеї соціального виховання у педагогічній спадщині 

Я.А. Коменського. 

12. Концепція світського виховання Дж. Локка.  

13. Погляди Дж. Беллерса на суспільне виховання. 

14.  Внесок французьких просвітителів XVIII століття у 

розвиток теорії та практики соціального виховання. 

15. Виховання „нової породи людей” у теорії та практичній 

діяльності І.І. Бєцького. 

16. Педагогічні ідеї німецьких філантропістів ХІХ століття. 

17. Виховні ідеї у спадщині європейських соціалістів-

утопістів (ХІХ століття). 

18. Соціально-педагогічні експерименти Й.Г. Песталоцці. 
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19. Принципи природовідповідності та 

культуровідповідності у педагогіці Ф.А.В. Дістервега. 

20. Виховний ідеал Володимира Мономаха. 

21. Виховні ідеї у спадщині Феодосія Печерського. 

22. Виховна діяльність видатних козацьких діячів. 

23. Гуманістичні засади виховання Г. Сковороди. 

24. Г.Сковорода і К.Ушинський про народність виховання. 

25. К.Ушинський про гармонійний розвиток людини. 

26. Система морального виховання К. Ушинського. 

27. „Вільне виховання” Ж.Ж. Руссо і Л.М. Толстого 

(порівняльний аналіз). 

28. Природа як засіб виховання у Ж.Ж. Руссо, 

К.Д. Ушинського, Л.М. Толстого: порівняльний аналіз. 
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Maltseva O.I. The theory and history of social upbringing: 

educationo-methodical text-book. 

In conditions of quick changes, which happens in modern 

society the problem of social teenagers` upbringing has great 

importance. A human being in its own process of development, 

creating as personality, social selfdefending solving important 

assignments of interrelation with surroundings, life succeeding, 

gaining social competence, competability in socium, which is always 

changing, it needs some social help of the state, it means it needs 

social upbringing as a target pedagogical actirity. 

“Social upbringing” is one of the main concept of social 

pedagogy, under which we mean the supply process of aids and 

conditions in the society, directed to mastering and assimilation of 

young generation of some special and common to all mankind 

knowledge, social experience with the aim of forming in it some 

sociopositive valuable understanding. 

The course “The theory and history of social upbringing” as an 

including part of trade-oriental subjects cycle is essential to study for 

students whose speciality is “Social Pedagogy”. 

It’s aim is to apart regularities of social upbringing at different 

levels of social development, especially at the modern Ukraine area, 

the development of future social teachers in analyzing common 

phenomena and its influence on socioupbringing process. The 

understanding of modern condition and prospects of the theory and 

practice development in social upbringing is impossible without the 

studying its historical way of development. 

Main attention in this educationo-methodical text-book is 

payed to interrelation of family and school upbringing: the influence 

of religion, culture, children’s and youth’s associations on the social 

upbringing was analyzed. 

Some tries were made to examine the influence of national 

upbringing on coming-to-be a personality. 

This text-book contains lectural material, seminar plans, 

assignments for modul text, individual students work and 

recommended literature as well. 

Key words: social upbringing, socialization, upbringing, a 

school, a family. 


