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Тема 6. Виховання і педагогічна думка Київської Русі. 

 
1. Виховання дітей у східних слов’ян.  

2. Виникнення й розвиток письма у східних слов’ян.  

3. Розвиток освіти в Київській Русі.  

4. Педагогічна думка Київської Русі. 

 

1. Виховання дітей у східних слов’ян.  
Східні слов’яни відокремились від слов’янської мовної сім’ї у V–VI ст. В VI–IX ст. 

вони створили оригінальну систему виховання, яка спиралася на древню первісну 

традицію. Виховання здійснювалось, передусім, у процесі включення дітей у конкретні 

види трудової діяльності дорослих. 

Метою виховання у східних слов’ян були передача підростаючому поколінню 

трудових умінь, встановлених способів поведінки, релігійних уявлень, традицій, 

звичаїв, обрядів, а також підготовка мужнього воїна – захисника своєї землі. 

У період матріархату діти до 5-6-річного віку виховувалися матір’ю. Пізніше 

хлопчиків передавали у спільні чоловічі житла, а дівчаток – у жіночі, де їхніми 

наставниками ставали брати і сестри по матері. 

З утвердженням патріархату і моногамії чоловічі і жіночі житла трансформуються 

у будинки молоді, куди батьки за традицією відправляли дітей на виховання. Там старші 

члени роду допомагали дітям оволодіти прийомами праці, правилами полювання, 

виготовленням знарядь праці, навичками військових дій, а також передавали їм заповіти 

предків, моральні норми та ознайомлювали з родовими звичаями і обрядами. 

У VIII-IX ст. завершився перехід до сім’ї, яка складалася з чоловіка, дружини і їхніх 

дітей. Поступово основним осередком соціалізації дітей виступає сім’я і виховання стає 

переважно сімейним. Будинки молоді як такі зникають. 

Виховання охоплювало різні засоби впливу на дітей, де знаходила свій вияв 

народна педагогіка східних слов’ян: колискові пісні, загадки, прислів’я, приказки, ігри, 

хороводи. У них знаходили місце різні настанови, поради, правила поведінки. 

Найвищим досягненням східних слов’ян у ранньофеодальний період було 

створення буквенно-звукової графіки письма, яка стала однією з основ виникнення 

шкільного навчання. Але формуванню азбуки передували тривалі пошуки. 

 

2. Виникнення й розвиток письма у східних слов’ян. 
Найвищим досягненням східних слов’ян у ранньофеодальний період було 

створення буквенно-звукової графіки письма, яка стала однією з основ виникнення 

шкільного навчання. Але формуванню азбуки передували тривалі пошуки. 

Давня східнослов’янська язичницька культура була безписемною, знання, як 

правило, передавались усним шляхом. Є свідчення, що предки східних слов’ян 

використовували особливі письмена "риски і різі". Назва витікає від способу нанесення 

знаків цього письма. Їх вирізували на дереві, бересті, стінах і ін. Це письмо було 

примітивне і являло собою різновид піктографії. 

Історичні джерела свідчать, що у IХ-Х ст. східні слов’яни вже використовували 

буквенно-звукову систему письма, і не тільки в релігійних цілях, а й для потреб торгівлі 

й ремесла. Такою системою письма була глаголиця. Глаголиця – це азбука, де звуки 

слов’янської мови передавалися грецькими буквами. Причому, вона була без "устрою", 
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тобто не всі типові звуки слов’янської мови мали відповідні письмові знаки. 855 року 

Кирило модернізував глаголицю, пристосувавши її до звукової системи 

східнослов’янської мови. Нову азбуку названо кирилицею. Близькість її до старої 

азбуки полегшувало оволодіння нею. 

Найважливішими чинниками, які сприяли зародженню і поширенню у кінці VII-IX 

ст. писемної культури у східних слов’ян, були: 

– становлення феодального способу виробництва; 

– піднесення ремесла і торгівлі, особливо зовнішньої; 

– зростання міст як центрів економічного, культурного і політичного життя; 

– виникнення перших державних утворень. У 882 р. східнослов’янські князівства 

консолідуються в єдину державу – Київську Русь. 

 

3. Розвиток освіти в Київській Русі. 

Існування писемності на Русі в язичницький період, очевидно, підтримувалось як 

індивідуальним, так і груповим навчанням грамоти. Групове навчання було зародковою 

формою шкіл, які з’являються з винайденням буквенно-звукової системи письма. До 

прийняття християнства перші школи були двох типів: 

– язичницькі школи, які задовольняють потреби язичницької верхівки; 

– християнські школи. Відомо, що християнство проникає на Русь задовго до його 

офіційного запровадження. 

Розвиткові освіти і шкільництва на Русі сприяло запровадження християнства. 

Воно прилучило Русь до античної культури і науки, зблизило її з багатьма країнами 

Європи. 

Хрещення Русі і розповсюдження грамотності через шкільне навчання були 

ланками однієї політики князя Володимира, який бажав укріплення держави, і тому 

прагнув підготувати грамотних людей, передусім, для державного апарату, які б могли 

уміло вести внутрішню і зовнішню політику. 

З іншої сторони, і християнська церква була зацікавлена у підготовці освічених 

людей – ідеологів нової релігії. Та й рівень розвитку ремесла і торгівлі вимагав 

грамотних людей. Слід відзначити заслугу християнської церкви у поширенні 

шкільництва на Русі. Саме вона принесла сюди традицію шкільної освіти, якої на Русі 

не було. 

Кормильство – форма домашнього виховання дітей феодальної знаті. Князі 

підбирали для малолітніх княжичів (віком 5-7 років) кормильців з числа воєвод і 

знатних бояр, що жили в окремих волостях. Княжич не тільки там виховувався, але й 

княжив. Кормильці були і як наставники, і як управителі. Кормильство передбачало не 

лише військово-фізичне виховання, але й орієнтувалось на високий рівень освіти. Князі 

володіли 5-6 іноземними мовами. 

Більшість дітей, передусім, простих людей виховувались у сім’ї. Їх вчили 

сільськогосподарської праці та іншій домашній роботі. Дітей могли віддавати якомусь 

майстрові для вивчення ремесла. Там вони інколи могли вивчати грамоту та хоровий 

спів. 

 

4. Педагогічна думка Київської Русі. 
Педагогічна думка Київської Русі фіксувалася і дійшла до нас у 

найрізноманітніших джерелах: у пам’ятках писемності та літератури різних жанрів, у 
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творах образотворчого мистецтва, в засобах народної педагогіки (в усній народній 

творчості), в церковній та побутовій практиці тощо. Вона включала офіційні педагогічні 

концепції та народні педагогічні погляди. Перші виступали важливою складовою 

державної ідеології, а другі виражали верховну мудрість народу в цілому. Обидві ці 

сторони були тісно пов’язані, взаємодіяли і доповнювали одна одну. 

Вперше педагогічна думка Київської Русі прослідковується у творах 

древньоруської літератури. Найдавніші пам’ятки, де піднімаються питання виховання і 

освіти, датуються ХI ст. 

Серед них є твори перекладні і оригінальні (вітчизняного походження). До 

перекладних належать "Пчела", "Златоуст", "Златоструй", "Ізборнік" Святослава 1073 

р., "Ізборнік" Святослава 1076 р. і ін. Оригінальні твори: "Слово про закон і благодать" 

Ілларіона, "Слово деякого калугера про читання книг" Іоанна, "Повість временних літ" 

Нестора, "Повчання дітям" Володимира Мономаха і ін. 

Найдавнішою літературною пам’яткою вітчизняного походження, у якій звучать 

питання педагогічного змісту, був філософсько-педагогічний трактат "Слово про закон 

і благодать". Твір написаний київським митрополитом Іларіоном між 1037-1050 рр. Це 

був виступ Ілларіона перед Ярославом Мудрим та прихожанами Київського храму 

Софії. Твір має морально-патріотичне спрямування. 

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. 

У своєму "Повчанні..." Мономах дає важливий матеріал для суджень про виховний 

ідеал Київської Русі. Викладаючи думки про гуманні відносини між людьми, він вперше 

закладає гуманні начала, які згодом стали основою педагогіки українського народу. 

У творі піднімаються важливі проблеми морального, трудового, патріотичного, 

релігійного виховання. Мономах вказує на важливу роль освіти у вихованні. Наводив 

приклад свого батька, який умів розмовляти п’ятьма іноземними мовами, за що його 

поважали й за кордоном. 

Значне місце у вихованні дітей відводив ролі прикладу старших. Тактовно 

ілюструє свої настанови прикладами із власного життя. 

 

 

 

1. http://www.info-library.com.ua/books-book-69.html – Історія педагогіки: курс 

лекцій 
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