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Тема 1. Предмет і завдання історії педагогіки. Виховання у первісному 

суспільстві 

 

1. Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу "Історія дошкільної 

педагогіки". 

2. Джерела історії дошкільної педагогіки. 

3. Основні теорії походження виховання. 

4. Особливості виховання на різних етапах розвитку первісного суспільства. 

 

1. Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу "Історія 

дошкільної педагогіки". 

Історія дошкільної педагогіки – це наука, яка вивчає ретроспективне становлення 

та розвиток освітніх і виховних систем від найдавніших часів і до сьогодення. Засвоєння 

цінних надбань минулого як зарубіжної, так і української дошкільної педагогіки, має 

неабияке значення для відродження найкращих освітянських традицій, підготовки 

педагогічних кадрів та виховання молоді. 

Предметом історії дошкільної педагогіки є вивчення історичних закономірностей 

розвитку освіти, виховання, навчально-виховних закладів різного типу та педагогічної 

думки в різні історичні періоди. 

Основні завдання історії дошкільної педагогіки як науки: сформувати у студентів 

систему знань про світовий історико-педагогічний процес та про місце української 

педагогіки в ньому; ознайомити із сучасними формами виховання і педагогічними 

течіями через їх історичний аспект; розкрити кращі здобутки педагогічної мудрості 

українського й інших народів та виробити уміння застосовувати їх у своїй майбутній 

професійній діяльності; сформувати самостійне історико-педагогічне мислення 

(навчити бачити і розуміти закономірності розвитку педагогічних категорій); 

формувати критичне ставлення до педагогічної спадщини минулого; оволодіти 

методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; розширити 

професійний світогляд, збагатити духовну культуру майбутніх педагогів. 

 

2. Джерела історії дошкільної педагогіки. 

За своєю природою та способом донесення інформації джерела історії 

класифікуються у ряд груп. При цьому слід враховувати, що всі вони поділяються на 

прямі і непрямі. 

 

Класифікація Прямі 

 

Непрямі 

 

Предметні 

Залишки засобів пращ. 

Твори образотворчого 

мистецтва. 

 

 

Письмові 

Твори видатних педагогів. 

Архівні матеріали. 

Педагогічна преса. 

Праці з історії, історії 

літератури, історії культури, 

мемуари педагогів 
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Етнографічні 

Культура і побут. 

Етногенез. 

Розселення та культурно-

побутові зв’язки. 

 

Лінгвістичні 
Походження і розвиток 

основних педагогічних понять. 
Розвиток мови. 

Усні 

Педагогічний фольклор (казки, 

байки, легенди, пісні, 

приказки). 

 

Кіно-, фоно-, 

фотоматеріали 

Документальне кіно, хроніка, 

відео- та аудіозаписи. 
Художні кінофільми. 

 

Комплексне використання цих джерел дає змогу давати достовірну, об’єктивну 

оцінку різноманітним фактам і явищам, що мали місце в історії педагогіки.       

 

3. Основні теорії походження виховання. 

Існує ряд теорій походження виховання. Представники біологізаторської теорії 

(Г.Спенсер, Ш.Летурно) вважають, що виховання успадковане людьми з тваринного 

світу. Із позицій психологічної теорії (П. Монро) в основі виховання лежить несвідоме 

інстинктивне прагнення дітей активно наслідувати дії старших. Релігійна концепція (К. 

Шмідт) в основу кладе твердження, що Бог, створивши людину, наділив її особливим 

даром – умінням виховувати. Представники трудової теорії (Ф. Енгельс, Л. Морган) 

стверджують, що поштовхом до виникнення виховання в людському суспільстві було 

виробництво найпростіших знарядь праці. 

 

4. Особливості виховання на різних етапах розвитку первісного суспільства. 

Існування первісного ладу вимірюється сотнями тисяч років. У своєму розвитку 

він пройшов кілька періодів: первісне стадо, родова община, розшарування первісного 

ладу. Виховання підростаючого покоління на кожному його етапі мало свої 

особливості. Єдиною виховною інституцією виступала ціла община. Виховання було 

суспільним, спільним і однаковим для всіх. Існували лише вікові та статеві відмінності 

у вихованні дітей. Функція вихователя поступово закріплювалася за групою людей 

старшого віку, які були носіями i хранителями колективного досвіду. Виховання 

здійснювалося шляхом прямого включення дітей у конкретні види трудової діяльності 

дорослих i мало практичний характер. 

Вершиною первіснообщинної культури виступила поява писемності у вигляді 

піктографічного письма. Піктографічне письмо – це спосіб передачі інформації за 

допомогою спеціальних малюнків. До найперших в iсторiї людства організаційних 

форм виховання належать: дитячі ігри, традиції, звичаї, ритуали, обряди, ритуалiзованi 

обряди, усна творчість первісних людей. Особливе значення надавалося дотриманню 

встановлених заборон – табу. 

Епоха розшарування первісного ладу характеризується поступовим встановленням 

патріархальних суспільних стосунків і моногамної сім’ї, становим і майновим 

розшаруванням суспільства. Виховання у цей час починає складатися як особлива 

суспільна функція i набирає деяких організованих форм. Разом із первісним колективом 

ще одним виховним інститутом поступово стає сім’я. На зміну єдиному, колективному 
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i рівному для всіх поступово приходить станово-сiмейне виховання, яке 

диференціюється для кожного стану згідно його ідеалів. Поступово втрачаються 

безпосередні зв’язки між дитиною i суспільством. Виховання все більше втрачає свій 

природовiдповiдний i ненасильницький характер. 

Розширюються релігійні уявлення людей, зростають відомості з астрономії, історії, 

медицини, ускладнюється досвід виконання сільськогосподарських робіт. Зростання 

об’єму людських знань разом із становим розшаруванням суспільства породили 

відокремлення розумового виховання від фізичної праці і необхідність організації 

спеціального навчання. Причому розумове виховання стає монополією панівної групи 

людей, оскільки саме в їхніх руках зосереджувалися такі знання. Все це також привело 

до появи людей, для яких виховання стає сферою їхньої професійної діяльності. 
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