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Тема 2. Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці 

Стародавнього Світу. 
 

1. Своєрідність організації змісту і методів виховання в стародавніх державах 

Сходу (Єгипет, Індія, Китай та ін.) 

2. Спартанська та Афінська система виховання 

3. Давньогрецькі філософи (Платон, Демокріт, Арістотель) про виховання дітей 

дошкільного віку 

4. Освіта в епоху еллінізму 

5. М. Ф. Квінтіліан про природовідповідне виховання, проблеми сімейного та 

суспільного виховання. 

 

1. Своєрідність організації змісту і методів виховання в стародавніх державах 

Сходу (Єгипет, Індія, Китай та ін.) 
У древньосхiдних країнах (Китай, Індія, Єгипет) виховання підростаючого 

покоління вже чітко виділяється як самостійна соціальна функція суспільства. 

Найголовнішою його ознакою у цей період була поява шкіл, створення різних 

систем письма (шумерське, єгипетське, китайське i т. д.). У цих школах передавали 

уміння відправляти релігійні культи, а також повідомляли наукові відомості з 

математики, астрономії, географії і медицини. У II тис. до н. е. виникають перші 

навчальні заклади у Китаї, з’являються літописи на бамбукових і дерев’яних дощечках. 

У I ст. китайці навчилися виготовляти папір. Основу навчання складали "шість 

мистецтв": стрільба з лука, управління конем, музика, письмо, арифметика, етикет. 

Вивченню письма і рахунку не надавали такого особливого значення як всім іншим 

дисциплінам. 

У II тис. до н. е. виникли школи в Індії. Матеріалом для письма в Індії служило 

пальмове листя. У різні періоди у древньоіндійських школах вивчалися: граматика, 

література, математика, історія, медицина, етика, танці, музика, філософія, 

красномовство. 

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 двірцеві школи, школи 

для жерців, школи писарів, школи для різних службовців. Лише у школах для жерців 

вивчали ієрогліфічне письмо, яке вважалося священним. У цих школах все огорталося 

містикою і таємничістю, тут передавали уміння відправляти релігійні культи, а також 

повідомляли наукові відомості з математики, астрономії, географії і медицини, які 

трималися у таємниці від інших людей. 

 

2. Спартанська та Афінська система виховання 

Економічний i культурний розквіт держав Стародавньої Греції датується VI-IV ст. 

до н. е. Добре відомі дві виховні системи тогочасної Греції: спартанська (Спарта – 

головне місто Лаконiї) й афінська (Афiни – головне місто Аттики). 

Спільні риси афінської і спартанської виховних систем: 

– призначалися тільки для заможного повноправного населення; 

– зневажливе ставлення до фізичної праці і до людей праці (неповноправного 

населення та рабів). 
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Виховання у Спарті мало яскраво виражений військово-фізичний характер. Його 

головним завданням виступала підготовка мужнього, фізично розвинутого, здорового, 

загартованого i витривалого воїна – захисника земельної аристократії. 

Контроль держави над виховання починався з перших днів життя дитини: 

новонароджених оглядали у спеціальному місці, що називалося лесха. Тільки здорові 

діти поверталися батькам. 

До 7 років здійснювалося сімейне виховання. З 7 і до 18 років хлопчики перебували 

у спеціальних закладах інтернатного типу – агелах, а в проміжок часу від 18 до 20 років 

переходили у групу ефебів (“ефебiя“ – молода людина, молодість) і несли гарнізонну 

військову службу. Після військової служби юнаки ставали повноправними 

громадянами Спарти. Громадянське повноліття наступало у 30 років. 

Виховання дівчат у Спарті мало чим відрізнялося від виховання юнаків. 

Особливості афінської виховної системи. Тут виховання мало виражений 

індивідуалістичний характер. Афіняни прагнули до поєднання розумового, морального, 

естетичного та фізичного розвитку. Кінцевою метою виховання виступала гармонійно 

розвинута особистість. Сімейне виховання для хлопчиків тривало до 7 років, а для 

дівчаток – до заміжжя. Виховання дiвчаток було обмеженим i замкнутим. Вони 

перебували в окремих частинах житлових приміщень – гінекеях. Хлопчики після 7 років 

починали відвідувати школу.  

 

3. Давньогрецькі філософи (Платон, Демокріт, Арістотель) про виховання 

дітей дошкільного віку 
У Стародавній Греції зародилися перші в історії педагогіки педагогічні теорії. 

Вони ще не виділяються окремо, а знаходять своє місце у філософських вченнях 

грецьких та римських філософів. 

Демокрiт (460-370 рр. до н.е.). – представник матеріалістичного напрямку у 

древньогрецькій філософії. Вважав, що зовнішні впливи (виховання) відіграють 

провідну роль у розвитку людини. До найголовніших впливів такого роду відносив: 

навчання, позитивний приклад дорослих та вправи. Він одним із перших вказав на 

важливу роль праці у вихованні i навчанні дітей та необхідність узгоджувати виховання 

з природою дитини.  

Сократ (469-399 рр. до н. е.) стояв на філософських позиціях про неможливість для 

людського розуму пізнання світу та речей. На його думку, людина може пізнати тільки 

саму себе ("Пізнай самого себе"). Сократ користувався виключно усним методом 

викладу свого вчення. Учительську місію мислитель вважав важливішою за обов’язки 

батьків. Він запропонував свою схему учительської діяльності – сократичний метод 

(евристичну бесіду). Для сократової бесіди характерні дві специфічні риси: – "сократова 

індукція" – система навідних запитань, відповідаючи на котрі співбесідник поступово 

сам переконується у неправильності раніше висловлених ним суджень. 

Платон (427-347 рр. до н. е.). займався педагогічною діяльністю в Афінах. У своїх 

творах ("Держава" i "Закони") змалював проект ідеальної держави, виступав за 

поєднання афінської i спартанської систем виховання: з першої взяв ідею гармонійного 

розвитку дитини та систему шкіл, а з другої – досвід фізичного виховання. Відстоював 

державне, суспільне виховання дітей. У зв’язку з цим Платон першим в історії прийшов 

до думки про необхідність запровадження державою дитячих дошкільних закладів. 
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Платон вкрай негативно ставився до фізичної праці. Особливо важливу роль у 

вихованні відводить грі дітей. 

Арiстотель (384-322 р. до н. е.). свої педагогічні ідеї виклав у філософських творах: 

"Політика", "Нiкомахова етика", "Метафізика", "Про душу" та ін. Арістотель розвинув 

вчення про людську душу, згідно з яким душа, що тісно i нероздільно зв’язана з тілом, 

має три сторони: рослинну (її функція – розмноження i харчування), тваринну (або 

вольову, яка виявляється у відчуттях i бажаннях) та розумову (виявляється у мисленні i 

пізнанні). Завданням виховання є розвиток цих трьох сторін. 

На основі вчення про душу Арістотель вперше в історії робить спробу 

обґрунтувати мету виховання. Трьом видам душі відповідають три сторони виховання: 

фізичне, моральне (перш за все вольове) та розумове. 

 

4. Освіта в епоху еллінізму 

Період з IV ст. до н. е. (з часу походів О.Македонського) до I ст. н. е. у грецькій 

історії називають епохою еллінізму. У цей час грецька культура широко поширилася на 

величезній території, завойованій Македонським. Афінська філософія, література і 

мистецтво поєднувалися з математикою, астрономією та початками природознавства, 

що здавна розвивалися у Древньому Сході. 

Центром цієї культури стало місто Олександрія. Тут була створена найбагатша 

бібліотека стародавнього світу, яка мала до 700 тис. рукописних книг.  

Система шкіл в епоху еллінізму нагадувала афінську. Порушується гармонія 

розумової освіти і фізичного виховання. Фізичне виховання зазнало занепаду. 

В освіті поступово вирізняється коло навчальних дисциплін, котрі стають основою 

її змісту: граматика, діалектика, риторика, а також арифметика, геометрія, астрономія, 

музика. Вони пізніше будуть оформлені у “сім вільних мистецтв“, які стануть основою 

змісту підвищеної (середньої) освіти для всього європейського середньовіччя. 

 

5. М. Ф. Квінтіліан про природовідповідне виховання, проблеми сімейного та 

суспільного виховання. 

Древньоримська теоретична педагогіка представлена, передусім, 

основоположником педагогічної літератури Марком Фабієм Квiнтiлiаном (42-118 рр.). 

Він написав перший в історії трактат з педагогіки "Про виховання оратора", де 

вперше дається система педагогічних (здебільшого дидактичних) вказівок. Кінцеву 

мету виховання М.Квінтіліан вбачає у підготовці високоосвіченого оратора. За його 

вченням, будь-яка людина наділена від природи певними даруваннями. Тому за умови 

щасливого поєднання природних дарувань i виховання майже кожний може стати 

оратором. При цьому визначальну роль педагог надає вихованню. 

М.Ф.Квiнтiлiан був прихильником суспільного виховання дітей. Робить ряд цінних 

вказiвок і щодо сімейного виховання. Особливо наголошував, щоб батьки і всі особи, 

які оточують дитину, були високоморальними i розмовляли з нею чистою класичною 

без місцевих діалектів мовою. Про все це свідчать розділи в праці "Про виховання 

оратора", які так і називаються: "Вибір годувальниці", "Вибір педагогів або пестунів", 

"У ранньому віці навчання повинно мати характер забави ", "Необхідно знати природу 

дитини" та ін. 
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