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Тема 4. Педагогічні погляди англійських і французьких просвітителів на 

виховання дітей дошкільного віку (XVII – XVIII ст.). 
1. Педагогічна теорія Джона Локка. Погляди на виховання дітей з раннього віку. 

2. К. А. Гельвецій про фактори розвитку особистості: рівність здібностей, роль 

суспільного середовища і виховання в розвитку дітей.  

3. Ж.-Ж. Руссо про природне і вільне виховання. Періодизація дитинства, зміст 

виховання за періодами.  

4. "Еміль, або Про виховання" Ж.- Ж. Руссо як торжество гуманістичної педагогіки. 

 

1. Педагогічна теорія Джона Локка. Погляди на виховання дітей з раннього 

віку, на гру, іграшку, працю.  

Англія однією з перших у Європі перейшла на рейки нового суспільного устрою 

внаслідок революції 1648 р. та перевороту 1688 р., коли Англія стала конституційною 

монархією. 

Перемога революції серед решти питань поставила на порядок денний проблему 

принципово нового вирішення корінних питань педагогіки, що стосуються, перш за все, 

ролі, цілей, завдань та шляхів виховання, змісту освіти i методів навчання. 

Найбільш прогресивну і нову за своєю суттю концепцію вирішення цих питань 

запропонував Дж. Локк. 

Дж.Локк першим в історії розробив нову, що ґрунтується на світських началах, 

систему виховання підростаючого покоління. Свої педагогічні погляди виклав у творах 

“Думки про виховання“ (1693 р.) та “Про виховання розуму“ (опуб. 1706 р.). Основою 

для педагогіки Локка послужила його філософсько-психологічна концепція, 

відображена у головній філософській праці “Досвід про людський розум“ (1689 р.). 

Мета i завдання виховання за Локком є підготовка джентльмена. Джентльмен – це 

дворянин за походженням, ділова людина, яка уміє розумно i вигідно вести свої справи, 

має хорошу фізичну підготовку та відрізняється “витонченістю“ манер поведінки у 

товаристві. 

Виходячи з практики тогочасного дворянського виховання Локк відстоює 

домашнє, індивідуальне виховання дітей i категорично виступає проти шкільної освіти, 

оскільки остання є відбитком суспільства, яке за своєю суттю аморальне. 

Реалізацію своєї виховної програми Локк пропонує починати з фізичного 

виховання, яке повинно сприяти укріпленню здоров’я дитини, її загартуванню: 

“здоровий дух у здоровому тілі“. 

Такі позиції Локка щодо фізичного виховання не випадкові. Адже, тогочасна 

Англія вела активну колоніальну політику, і людям, які завойовували нові території, 

часто приходилось жити в необжитих місцях, у тяжких i незвичних кліматичних 

умовах. 

Головне місце у педагогічній концепції Локка належить моральному вихованню. 

Мораль виводить не з релігійного вчення, а з інтересів окремої особи, керуючись 

принципом вигоди “все, що приносить особисту користь, є моральним“. 

Важливе значення як засобу виховання Локк надавав обмеженням, які сприяють 

виробленню дисципліни духу дитини. Застосовувати цей засіб треба починати з малих 

років, i найперше – шляхом боротьби з дитячими примхами. 

Локк виступає за суворе ставлення батьків до дітей, яке поступово повинно 

перерости у дружбу. Першу владу над дітьми, на його думку, потрібно, щоб давали 
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страх i шанобливість, а любов i дружба мають її закріпити. Однак, він виступає проти 

авторитаризму та тілесних покарань у вихованні, бо “рабська дисципліна створює i 

рабський характер“. Але останні допускає як крайній захід. У процесі виховання 

корисно застосовувати догану, нагороду, похвалу. 

У дітей треба виховувати гуманне ставлення до людей і тварин. Головним у цьому, 

як вказує Локк, є релігійне виховання. У дітей потрібно викликати любов і повагу до 

бога як вищої істоти. Але він заперечував виконання релігійних обрядів. 

Локк не виділяє окремо трудового виховання. Але рекомендує, щоб вихованець 

займався якимось ремеслом (столярним, токарним, теслярством), садівництвом, 

сільським господарством чи ін. Необхідність цього він мотивував тим, що, по-перше, 

знання ремесел може згодитися діловій людині як підприємцю, по-друге, праця на 

свіжому повітрі корисна для здоров’я. Праця попереджує можливість шкідливої 

бездіяльності. 

 

2. К. А. Гельвецій про фактори розвитку особистості: рівність здібностей, роль 

суспільного середовища і виховання в розвитку дітей.  
Для Європи XVIII ст. характерний освітній абсолютизм, коли в політичній 

ідеології, філософії і культурі значне місце займають ідеї просвітительства. 

Просвітительство – одна із багатьох форм боротьби зі старими середньовічними 

порядками, представники якої вважали виховання і освіту головною рушійною силою і 

засобом досягнення людством рівності і свободи. Воно виникло в Англії у XVII ст. 

(Дж.Локк) і в наступному столітті знайшло широкого розповсюдження в інших країнах, 

зокрема у Франції (Монтеск’є, Вольтер, Руссо, Дідро, Гольбах, Гельвецій, Кондільяк, 

Ламетрі та ін.). 

Гельвецій Клод Адріан (1715-1784) – французький філософ-просвітитель. Свої 

погляди виразив у творах “Про розум“, “Про людину, її розумові здібності та її 

виховання“. Перший твір був заборонений і спалений церквою. 

Гельвецій заперечував вирішальну роль спадковості і природжених ідей, доводив, 

що виховання робить людину тим, чим вона є. Мета виховання за Гельвецієм полягає у 

тому, щоб розкрити серце дитини до гуманності, а розум – для правди, щоб виховати 

патріотів, у свідомості яких ідея особистого добра тісно пов’язана з ідеєю добра для 

всіх. 

На його думку, всі люди мають однакові здібності і кожна людина може навчитися 

усього. Але відмінності людей за розумовим розвитком, що спостерігаються, є 

наслідком різниці в умовах життя і виховання. Рушійною силою індивідуального 

розвитку і діяльності людини є особистий інтерес, зацікавленість. 

 

3. Ж.-Ж. Руссо про природне і вільне виховання. Періодизація дитинства, зміст 

виховання за періодами. 

Ж.-Ж.Руссо (1772-1778) – французький філософ, письменник, педагог-

просвітитель із світовим іменем. Руссо виражав інтереси “третього стану“ французького 

суспільства (селян, ремісників, міської бідноти, купців, банкірів, фабрикантів). До двох 

перших станів належали, відповідно, духовенство та дворянство. 

Руссо розвинув ідею природної свободи i рівності людей, які ґрунтуються на 

власній праці кожного. До реалізації цієї ідеї можна прийти тільки через відповідне 

виховання, що засноване на вмінні цінувати власну і чужу працю та незалежність. 
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Основними факторами впливу на дітей Руссо вважав природу, людей та предмети 

оточуючого світу. Основне завдання виховання, яке здійснюється людьми і речами, 

полягає у тому, щоб узгодити свої впливи з природним розвитком дитини. У такому 

контексті слід розуміти трактування Руссо принципу природовідповідності: природне 

виховання допомагає вільному розвитку дитини, який відбувається через самостійне 

накопичення нею життєвого досвіду. 

Вільне виховання випливає з природного права кожної людини на свободу. Воно 

слідує за природою, допомагає їй. Руссо виступає за недоторканість, автономність 

внутрішнього світу дитини як маленької людини. 

Він заперечує авторитаризм у вихованні. Дітей повинні обмежувати тільки закони 

природи. Звідси заперечення Руссо методів покарання і примусу у вихованні.  

Важливий внесок Руссо у педагогіку полягає i в тому, що він здійснив спробу 

намітити вікову періодизацію розвитку дитини i відповідні кожному періоду завдання, 

зміст i методи виховання та навчання. Він називає чотири вікові періоди: 

– вік немовляти (0-2 р.), який охоплює період до оволодіння дитиною мови; 

– дитинство або “сон розуму“ (2-12 р.), коли переважає чуттєве пізнання дитиною 

світу; 

– отроцтво (12-15 р.) – період розумового розвитку (“формування інтелекту“) та 

трудового виховання; 

– юність (15-18 р.) – період бур i пристрастей, час морального i статевого 

виховання. З цього періоду починається найголовніше у вихованні – вчити любити 

людей. 

Руссо вимагав не здійснювати спеціально релігійного виховання. Він визнавав 

тільки природну релігію: кожна людина вправі вірити  у творця всесвіту по-своєму. Діти 

самі рано чи пізно прийдуть до розуміння божественного начала i виявлять, що є тільки 

одна релігія – “релігія серця“. 

 

4. "Еміль, або Про виховання" Ж.-Ж. Руссо як торжество гуманістичної 

педагогіки. 

"Еміль, або Про виховання" Ж.- Ж. Руссо як торжество гуманістичної педагогіки. 

Одним із найвидатніших представників французького просвітительства є Ж.-Ж. Руссо 

(1712-1778). Свої філософські, політичні та педагогічні погляди він виклав у працях 

"Походження нерівності серед людей", "Суспільний договір", а також у романі "Еміль, 

або Про виховання"(1762). 

Виховання, вважав Ж.Ж.Руссо, повинно відповідати природі людини, розвивати те, 

що лежить в людській психіці. Природа кожної особи є індивідуальна, тому й виховання 

має бути індивідуальне. Природа людини – це не тільки її психічна сторона, але й 

фізична. Тому велика увага має бути звернена саме на фізичний розвиток дитини. До 

психічної природи людини належить не тільки розум. Тому, на думку Ж.-Ж. Руссо, 

треба виховувати не лише абстрактне мислення, але й розвивати органи чуттів. 

Головне завдання виховання Ж.-Ж.Руссо вбачав у тому, щоб виховати людину, яка 

була б вільною, жила зі своєї праці, цінила право інших людей, вміла захищати свободу. 

Він висловив погляд, що кожна дитина переходить у своєму розвитку через певні 

ступені (фази), які вихователь мусить брати до уваги і не переступати їх, поки дитина 

не дозріє до кожного з них. Виховання має відбуватися серед природних умов, 

охоплювати фізичну, духовну та моральну сторони дитини. 
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Дидактичні принципи Ж.Ж.Руссо зводяться до: самодіяльності дітей; уміння 

спостерігати; допитливості; гостроти розуму; принципу наочності. На думку Руссо, 

наочність – це в першу чергу саме життя, природа, люди, речі. 

Роль жінки у суспільстві він обмежував лише виконанням обов’язків добрих 

дружин та матерів.     
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