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Тема 3. Розвиток ідей дошкільного виховання у середньовічній Європі, в епоху 

Відродження та Реформації.  

 

1. Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху 

Середньовіччя.  

2. Педагогічна думка у Європі в епоху Відродження.  

3. Реформація. Єзуїтське виховання.  

 

1. Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху 

Середньовіччя. 
Епоха європейського середньовіччя охоплює часовий період V-поч. XVI ст. Від 

часів Римської імперії вона унаслідувала християнську релігію в її західному різновиді 

відомому як католицизм (з 1054 р.). Християнська церква стала головною ідеологічною 

силою, яка визначала весь розвиток культури і освіти в цю епоху. 

В епоху, що розглядається, у Західній Європі склалися такі основні типи виховання 

й освіти: церковне, рицарське, бюргерське та практичне. Окремим було виховання 

жінок. 

Церковне виховання – основний тип середньовічного виховання. Воно 

здійснювалося у християнських родинах i головним чином в церковних школах, які тоді 

були найпоширенішими. 

У церковних школах проповідувався аскетичний спосіб життя і практикувалися 

суворі покарання, оскільки вони, як стверджувалося, сприяють спасінню душі, 

виганяють диявольське начало з людини, полегшуючи цим шлях до спокутування 

гріхів. 

У всіх церковних школах вчителями були духовні особи. Освіта мала строго 

теологічний характер. Всю істину шукали у святому письмі і вивчали “на зубок“ лише 

канонічні (дозволені церквою) підручники й інші священні книги.  

Дітей навчали також найпростішому рахунку в межах додавання, віднімання та 

множення. Діленням займалися дуже рідко через складність дії. Найважливішим було 

заучування молитов та релігійних мелодій.  Певних термінів і розкладу занять у 

парафіяльних школах не було. 

Лицарське виховання одержували діти світських феодалів. Його метою було 

виробити у майбутніх лицарів (“панів землі i селян“) кріпосницьку мораль, навчити 

вести себе у “вищому товаристві“ i дати вiйськово-фiзичну підготовку через часті 

озброєні сутички між феодалами. 

Середньовічне лицарство ставилося з презирством до всіх видів праці, включаючи 

i розумову. Навіть елементарна грамотність аж до XII ст. не вважалася обов’язковою. 

Тому багато представників лицарського стану (графів, герцогів) у період раннього 

середньовіччя були неграмотними. 

До 7 років діти виховувалися у сім’ї. А всі чесноти старший син феодала здобував 

при дворі сюзерена (вищестоящого феодала), куди його віддавали у 7-річному віці. Що 

стосується молодших синів феодала, то вони залишалися вдома i тут вправлялися в 

лицарських чеснотах. 

Міське (або бюргерське) виховання з’явилося у зв’язку з ростом міст i розвитком 

торгівлі у X-XI ст. та появою нового соціального стану – горожан (бюргерів). 
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Для задоволення потреб в освіті міського населення виник новий тип навчальних 

закладів – міські школи. Ці школи були двох різновидів. Ремісники відкривали свої 

цехові школи, а купці свої гільдійські школи. Поступово вони були перетворені на 

початкові магістратські школи, які утримувались коштом мiського самоврядування – 

магістрату. 

Виховання й освіта жінок в епоху середньовіччя також мали становий характер. 

Дівчата знатного походження виховувались у сім’ях під наглядом матері i спеціальних 

виховательок, а також у пансіонах при жіночих монастирях. Дівчат вчили читати, 

писати, а в пансiонах вони вивчали ще й латинську мову, знайомились з біблією, 

привчалися до благородних манер. 

Виховання дівчат, які належали до непривілейованих станів, обмежувалось 

набуттям навичок вести господарство, навчанням рукоділлю та релігійним настановам. 

Педагогічна думка в епоху середньовіччя була також пронизаною духом релігійної 

ідеології. ЇЇ у певній мірі представляли думки про релiгiйно-моральне виховання, що 

знаходили своє вираження у богословській та філософській літературі. 

 

2. Педагогічна думка у Європі в епоху Відродження. 

Під Відродженням умовно розуміють епоху культурного й ідеологічного розвитку 

ряду країн у Західній i Центральній Європі, яка охоплює історичний період XIV-XVI ст. 

і характеризується високим підйомом у науці, літературі, мистецтві. Європейське 

Відродження почалося в Італії у XIV ст., а звідти перейшло до Франції i в інші країни. 

Спочатку ця епоха усвідомлювалась як звільнення від впливу церкви, розрив з 

середньовічним релiгiйно-схоластичним світоглядом та звернення поглядів до античної 

культури. Звідси i назва: “Відродження“, “Ренесанс“. 

Характерною ознакою культури Відродження стають ідеї гуманізму, у зв’язку з 

якими формується новий погляд на світ i людину. Гуманізм витісняє середньовікову 

аскетичну доктрину, протиставивши теології світську науку, поставивши у центр уваги 

людину, яка в ідеалі повинна бути життєрадісною, сильною духом i тілом, яка має право 

на земну радість i щастя. 

Ідеї гуманізму проникають i в тогочасну педагогіку, яку ще називають 

гуманістичною педагогікою. 

Педагоги-гуманісти піддали різкій критиці всю середньовічну систему виховання 

і навчання, протиставили їй таке виховання, що розвиває людину розумово і фізично, 

формує в неї високі моральні якості. 

Одним із головних завдань гуманісти вважали ознайомлення учнів з кращими 

творами латинських і грецьких авторів, з біблією й іншими джерелами в оригіналі, у 

неспотворених церквою формах. 

По-новому розуміючи мету і завдання виховання, гуманісти проголошували 

загальну повагу до дитячої особистості, заперечували сувору дисципліну та тілесні 

покарання. Вони відзначали необхідність враховувати особливості дитячого віку, 

індивідуалізувати навчання і виховання. 

Новими були підходи і до методів навчання та виховання. Гуманісти вважали, що 

у процесі навчання і виховання діти повинні набути здатність активно мислити, 

самостійно пізнавати оточуючий світ. Для цього роботу у школі треба зробити 

привабливою для дітей, щоб навчання розпочиналось з ознайомлення з речами, а потім 

уже зі словами, що їх означають. Правилам повинні передувати факти, узагальненням – 
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спостереження. Слід широко використовувати з пізнавальною метою прогулянки, 

екскурсії, ігри тощо. 

Гуманізм охоплює перш за все тогочасну педагогічну думку i не вносить 

кардинальних змін в освітньо-виховну практику. Він дістав своє вираження у поглядах 

та діяльності багатьох мислителів. 

Еразм Роттердамський (1466-1536) – відомий нідерландський письменник-педагог, 

гуманіст, один з перших дав критику середньовічному вихованню й освіті. У своїх 

сатиричних памфлетах “Похвала глупотi“ та “Грубі вчителі“ він висміяв тогочасну 

школу, де вчителі кати вбивають у дітей будь-яке бажання вчитися. Критикуючи зміст 

i методи навчання, Роттердамський вважає, що це навчання повинно бути легким, 

приємним, враховувати інтереси дітей. 

Франсуа Рабле (1494-1553) – французький письменник, вчений-гуманіст. У своєму 

романі “Гаргантюа i Пантагрюель“, який є гострою сатирою на весь спосіб 

середньовічного життя, піддав нищівній критиці схоластичне виховання. Він першим 

запропонував i описав нове гуманістичне виховання, яке пов’язав передусім з 

реальними, практично корисними заняттями, з продуманим режимом дня дитини, 

багатосторонньою освітою, що дає реальні знання, розвитком самостійного мислення, 

творчості й активності. 

Мiшель Монтень (1553-1592) – французький мислитель-гуманіст, представник 

філософського скептицизму. У творі “Досліди“ розробив ряд важливих положень 

гуманістичної педагогіки. Він пропонував розвивати у дітей критичне мислення, яке не 

зупиняється перед авторитетами; обґрунтовуючи необхідність всебічного розвитку 

дитини, Монтень вперше висуває ідею пріоритету морального виховання перед освітою 

(цю ідею в подальшому підхопив i розвинув відомий педагог XVII ст. Дж. Локк); високо 

була оцінена педагогікою наступних століть й висунута ним ідея відмови від примусу в 

навчанні (ця iдея виявилась свого роду основою теорії природного виховання у Руссо). 

 

3. Реформація. Єзуїтське виховання.  
Реформація – соціально-політичний рух у багатьох країнах Європи в XVI ст. Вона 

пов’язується передусім з боротьбою проти католицької церкви. Представники 

реформації: Ян Гус (Чехія), Мартін Лютер і Томас Мюнцер (Німеччина), Кальвін 

(Швейцарія). Реформація відобразилась і на розвитку освіти та виховання 

підростаючого покоління. 

У Німеччині у XV-XVI ст. під впливом реформації гуманістична педагогіка 

набрала вираженого філологічного характеру. Гуманісти виступали за досконале 

вивчення латинської, грецької i навіть древньоєврейської мов з тим, щоб краще вміти, 

як вони вважали, розкривати фальсифікації біблії i античної літератури, що їх робили 

тодішні батьки церкви. 

Реформація поклала початок новій різновидності християнства – протестантизму. 

Протестантизм – загальна назва ряду течій у християнській релігії. Протестантизм 

заперечував верховність влади папи римського, відпущення гріхів за плату (торгівлю 

індульгенціями). Протестанти виступали за спрощення церковних обрядів, за визнання 

священного письма єдиним джерелом віри. Протестантизм ввів богослужіння рідною 

мовою, оскільки люди повинні розуміти священне письмо. 

Боротьба проти католицизму породила не тільки реформацію, але й 

контрреформацію – реакцію офіційної церкви на події. Орден єзуїтів (засновник І. 
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Лойола – колишній іспанський офіцер), який існував для захисту католицької церкви, 

обрав своїм знаряддям сповідь, проповідь i школу. Єзуїти створили цілу систему свого 

виховання, яке спрямоване на підготовку активних поборників католицької церкви. 

Вони не пропагували широкої освіти для народу, тому всі свої зусилля кинули на 

відкриття недоступних простим людям середніх і вищих єзуїтських шкіл, призначених 

для дітей феодальної знаті. 

Єзуїтами була розроблена методика навчання, коли майже весь навчальний 

матеріал засвоювався під час шкільних занять. Щоденно проводилось повторення 

матеріалу, вивченого перед цим. У кінці тижня повторювали матеріал за тиждень, у 

кінці місяця – за місяць, у кінці року – за рік. Від учителів вимагалось уміння ясно 

викладати, поступово переходити від легкого до важкого. Кожне заняття вчителя, кожне 

його слово регламентувались шкільними статутами. 

Серед вихованців викликався дух суперництва (у тому числі і в навчанні). Для 

цього було розроблено систему заохочень (занесення на почесну дошку, особливі місця 

у класі, золоті крапки проти прізвищ учнів тощо) і покарань (ковпак з ослячими вухами, 

прізвиська, особливі лавки сорому тощо). Допускались і тілесні покарання. 

Єзуїтське виховання відіграло реакційну роль у розвитку національних культур i 

релігій у багатьох країнах, серед яких можна назвати i Україну. 

Єзуїтські школи існують i зараз у багатьох країнах Латинської Америки, Іспанії, 

США та iн. Звичайно вони не походять на своїх середньовічних прототипів. У них 

відбулася уніфікація навчальних планів i програм та пристосування до нових умов. 
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