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ЕЛЕМЕНТИ ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ 
ФІЛОСОФІВ АНТИЧНОСТІ 

Перші педагогічні ідеї і концепції розробили ще античні філософи. Це й 
не дивно. Адже сама педагогіка, визначившись зі своїми специфічними 
об’єктами, предметами і методами дослідження, відокремилася у свій час від 
філософії. Досить повчально прослідкувати, як же змінювалися у стародавні 
часи узагальнені уявлення про світ і саму людину, добро і зло, спрямованість 
історичного процесу, смисл людського життя, історичну долю людства тощо. 

Давньокитайський філософ і педагог Конфуцій (бл. 551- бл. 479 до н.е.) 
узагальнив досвід тогочасного виховання дітей і започаткував приватну 
школу. Виховним ідеалом у нього був доброчесний лицар, борець за 
утвердження високої моралі і справедливості. Цей лицар як еталон для 
наслідування володіє двома важливими чеснотами: гуманністю і почуттям 
обов’язку. Особливу увагу приділяв Конфуцій моральному вихованню, в 
основі якого лежала проповідь поміркованості й повага до старших за віком і 
соціальним становищем. Повага до старших тут межувала з суворим 
підкоренням старшим не лише у державі, а й у клані, корпорації та сім’ї. 
Цілком логічним на цьому тлі було неухильне дотримання культу предків, як 
мертвих, так і живих. Принцип гуманності пронизує все його вчення про 
синівську пошану. Згодом культ синівської пошани став у Китаї нормою 
життя, складовою частиною ментальності. 

Рекомендуючи враховувати індивідуальні особливості і здібності учнів, 
Конфуцій обґрунтовував це лише тим, що люди нерівні від природи і що 
високорозвинені люди мають нібито знання від народження. Виступав він 
проти фізичної праці і трудового виховання, що було характерним для того 
часу. 

Переходити до вироблення бездоганної поведінки учні можуть, на його 
думку, тільки після оволодіння шістьох мистецтв: етики, музики, верхової 
їзди, стрільби з лука, письма, арифметики. Головним в освіті Конфуцій 
вважав знання історичної спадщини, а у поведінці – вірність звичаям предків. 

У зміцненні моральності та подоланні перешкод на шляху до створення 
гармонійного суспільства він вбачав кінцеву мету людського життя. 
Конфуцій не залишив нам своїх письмових творів. Але його учні зібрали 
розрізнені висловлювання-афоризми свого вчителя, кожен з яких 
починається однаково: “Учитель сказав:...”, й увіковічнили їх у книзі “Лунь-
Юй” (“Бесіди і судження”). 

Давньогрецький мислитель Піфагор (бл.570 – бл.497 до н.е.) був не 
стільки математиком, скільки філософом та педагогом-практиком. Він 
вважав, що діти з раннього віку мають вправлятися в пристойній поведінці, 
вони не повинні стикатися з грубістю, лайками та всім тим, що спонукає до 
пороків. Він радив формувати у вихованців ту моральну стратегію, яка 
згодом, у християнстві, вважатиметься одним із проявів “золотого правила 



моралі” – з повагою ставитися не лише до власних батьків, а і до всіх 
старших, адже лише за цієї умови, зістарившись з роками, можна буде 
розраховувати на пошану від молодших. 

Піфагор організував і протягом 20 років утримував самооплатну школу, 
в якій панував дух взаємного єднання, братства, колегіальності й 
витравлення егоїзму. Авторитет учителя був абсолютним. Навіть всі 
відкриття учнів приписувалися Піфагору. Але, перш ніж прийняти новачка, 
він спочатку ретельно вивчав його, збирав про нього необхідні відомості, 
придивлявся до нього в роботі. Існувала в цій школі й унікальна практика: 
перші три роки вихованець не мав права звертатися до вчителя з будь-якими 
запитаннями, навіть якщо йому щось і було незрозумілим. Спочатку учневі 
потрібно було навчитися слухати, самостійно шукати відповіді на питання, 
що постають перед ним. Лише після цього вихованцеві дозволялося 
записувати почуте, висловлювати власну точку зору та задавати питання 
вчителю з приводу незрозумілого. 

Будучи противником не лише воєн, а і будь-якого кровопролиття та 
насилля, тобто всього того, що порушує загальну гармонію світу, Піфагор 
був активним вегетаріанцем. Моральне виховання в його школі-колегії, яка 
стала розсадником благочестя, хоробрості, вірності й підкорення законам, 
домінувало над наукою. 

Сократ (470/469-399 до н.е.) ще понад 2 тисячі років тому розглядав 
людину як носія доброго начала від природи. Він дотримувався таких 
педагогічних принципів, пронизаних гуманізмом: відмова від примусу й 
насилля; визнання переконання найбільш дійовим виховним засобом.  

Його не можна звинуватити у догматизмі, бо абсолютних істин, на його 
думку, взагалі не існує. Будучи агностиком, тобто відкидаючи можливість 
пізнання людиною світу, Сократ вважав, що людина повинна пізнати саму 
себе та вдосконалити свою моральність. До цього, на його думку, й зводилася 
мета виховання. Учительська діяльність, яку він порівнював із повивальним 
мистецтвом, важливіша, на його думку, за обов’язки батьків. У етиці Сократ 
дотримувався суворого раціоналізму, ототожнюючи добродійність із знанням 
і, нібито наївно, вважав: людина, знаючи, що таке добро, не стане чинити 
злого. Утім, якщо цю його позицію розглядати в іншому ракурсі – 
“добродійність є знанням”, – то ототожнення цих двох понять набуває 
глибокого сенсу: справжнім знанням є те, що реалізується на практиці й 
допомагає людині досягати щастя. 

Сократ, як і Конфуцій, не залишив після себе творів, а поширював свої 
погляди через усні бесіди. Лише завдяки його учням – Ксенофонту та 
Платону, які протягом багатьох років слухали й записували ці бесіди, ми 
маємо уявлення про педагогічні прийоми Сократа. На відміну від своїх 
попередників він не проголошував догматичних постулатів, а спонукав 
співрозмовників до критичного обговорення всіх можливих точок зору 
проблеми, що розглядалася. Використовував Сократ різні види бесід. Один з 
цих видів бесіди, коли учню, який дав неправильну відповідь, не вказують 
відразу на помилку, а ставлять навідні запитання, відповідаючи на які, той 



сам переконується в хибності або недосконалості раніше висловлених ним 
положень, і лише потім, додатковими питаннями, вчитель наштовхує учня на 
правильний хід міркувань та підводить його до відповідних висновків, навіть 
названо “сократичною бесідою”. Саме з неї бере початок досить популярна й 
у сучасних вчителів “евристична бесіда”. Сократ вважав себе не вчителем 
істини, а людиною, що спонукає інших до її пошуку. Він порівнював свою 
місію із сповивальним мистецтвом, майєвтикою. 

Характерними рисами сократівського діалогу були: гуманне та поважне 
ставлення до учня, орієнтація на співробітництво з ним, віра в його 
потенційні можливості. Отже, без перебільшення можна стверджувати, що 
історія розвитку сучасних гуманістичних теорій бере свій початок ще з часів 
античності. Не даремно мудрі люди кажуть: все нове – це ніщо інше, як 
добре забуте старе. 

Наведемо й ще одне підтвердження цієї класичної істини. При вивченні 
красномовства софісти майже 2,5 тисячі років тому використовували досить 
оригінальний методичний прийом: привчаючи своїх учнів групувати 
аргументи за і проти будь-якого положення, вони змушували одного і того ж 
учня спочатку захищати певне твердження, а потім з такою ж запеклістю 
спростовувати його. І хоч використання цих вправ мало на меті лише 
розвиток формального вміння логічно мислити, є в ньому й ще одна, 
непомітна на перший погляд виховна потенційна можливість, яку успішно 
використовують у сучасній американській школі для формування у дітей 
такої гуманістичної якості, як толерантність у ставленні до своїх опонентів, 
тобто тих, що мають інше віросповідання, належать до різних партій, мають 
відмінний від їхнього світогляд тощо. 

Філософ-матеріаліст Демокріт (460-370 до н.е.) уславився не лише ідеєю 
атомістичної будови світу, а й тим, що вперше порушив питання про 
природовідповідність виховання. Виховання й навчання, на його думку, 
облагороджують людину, роблять її щасливою. 

Досить критично ставився він до рабовласницького устрою; наполягав 
на нечуваній для того часу ідеї, щоб виховання поєднувалося з працею; 
застерігав від поганого прикладу й вважав дуже важливими в моральному 
вихованні вправляння у виконанні моральних вчинків. Справді вихованим 
він вважав не того, кого утримує від злочину закон, а того, хто не переступає 
дозволеного під впливом власних переконань.  

Значну роль у вихованні філософ відводив сім’ї, розсудливості батька, 
його авторитету. Обстоював Демокріт ідею гармонійного розвитку 
особистості, а метою виховання вважав підготовку молоді до реального 
життя. 

Учень Сократа Платон (427-347 до н.е.) заснував у Афінах власну школу 
– Академію, в якій дотримувався чіткого правила: вільна людина повинна 
виховуватися вільно, без насилля і жорстокості. Абсолютизація техніки 
діалектичних диспутів призвела до того, що світоглядним принципом 
схоластики стала ідея про рівну істинність протилежних суджень. Втім, 
філософ заперечував і саму можливість пізнання об’єктивного світу, 



вважаючи, що будь-які знання людини суб’єктивні й відносні. Сам процес 
пізнання – це, на його думку, не що інше, як пригадування людиною ідей із 
світу, в якому колись перебувала її душа і про який вона забула, з’єднавшись 
із тілом. Отже, він стверджував, що людина народжується з певним колом 
ідей, саме від нього бере свій початок теорія “вроджених ідей”.  

Уся сукупність ідей, за Платоном, утворює певну ієрархічну піраміду, в 
якій виділяються три високі ідеї: істини, краси, добра, яким підпорядковані 
всі нижчі, а найвищою ідеєю є ідея блага. 

В основі педагогічної теорії Платона лежить положення, що захоплення і 
пізнання-пригадування – єдине ціле, пізнання невіддільне від любові, а 
любов – від краси. Платон не лише розширив програму навчання, а й висунув 
низку перспективних і оригінальних на той час ідей: дошкільне виховання 
дітей 3 – 6 річного віку призначеними державою жінками-вихователями на 
майданчиках при храмах, створення державної системи виховання, освіта для 
дорослих, неперервна освіта протягом усього життя. Висловлена ним була 
також ідея про необхідність стандартизації знань та вмінь. 

Він вважав не лише непосильним для дитячого віку, а й небезпечним 
ознайомлення дітей з більшістю традиційних грецьких міфів. Разом з тим, 
його естетичний принцип – синтез внутрішнього і зовнішнього, 
суб’єктивного та об’єктивного – проявлявся найкраще саме у міфології. Для 
уникнення цього протиріччя Платон вимагає філософського очищення міфів 
від усього грубого, аморального і надмірно фантастичного. Дещо подібна 
ідея відносно шкідливості міфів та казок неодноразово виникала і в наступні 
історичні епохи, зокрема в радянській педагогіці 30-х років. 

Чітко усвідомлюючи, що справжній учитель має бути не лише носієм 
знань із різних галузей, а й авторитетно-впливовою людиною із життєвою 
мудрістю, Платон вважав, що вік наставника повинен бути не меншим сорока 
років. Варте уваги й ще одне вікове обмеження: по досягненню 50 років 
керівники держави, незалежно від їх заслуг, мали припиняти свої 
повноваження й зосереджувати власні зусилля на самовдосконаленні та 
вихованні молоді. 

Разом з тим, будучи ідеологом рабовласницького устрою держави, 
Платон з презирством ставився до фізичної праці, вважав, що для дітей 
рабовласників трудове виховання зайве, а тому й навчання не повинно мати 
трудового характеру. Він наполегливо рекомендував ставитися до рабів 
суворо, не ніжити їх, карати за будь-які провини; радив об’єднувати їх у 
групи за ознаками різномов’я, щоб не допускати спілкування між собою, 
тобто пропонував діяти за принципом – розділяй і володарюй. Цю його 
позицію не змінила і та обставина, що він у 40-річному віці під час однієї із 
подорожей по Середземномор’ю сам потрапив у рабство, але невдовзі був 
викуплений і повернувся у Афіни. 

Чисту красу людини Платон вбачає у гармонії тіла з душею і постійно 
закликає до одночасної турботи і про одне, і про інше. Він уперше розглядає 
синтез прекрасного і доброго (калокагатію) як сферу, де органічно 
зливаються та ототожнюються стихії душі й тіла. Справді прекрасна людина, 



на його думку, має відзначатися піднесеним характером і нести в собі 
відбиток ідеального світу. 

У творі “Держава” Платон вперше і досить яскраво накреслив основні 
штрихи комуністичного суспільства. Описуючи шляхи формування нової 
людини для проектованого ним нового суспільства, він, фактично, намітив 
той сумнозвісний дороговказ, яким пішли всі наступні тоталітарні режими. 
Адже мета виховання при такому підході диктувалася інтересами держави, а 
не окремої особистості як найвищої суспільної цінності. Звідси бере свій 
початок погляд на людину як на “гвинтик” у державному механізмі. 
Ілюзорна привабливість орієнтації у вихованні на побудову ідеальної 
держави, яка гарантувала б всезагальне щастя, полягає в тому, що людина 
подумки перекладає всю турботу за своє майже райське життя на державу, 
знімаючи при цьому всю відповідальність з себе.  

Платон добре усвідомлював, що для реорганізації держави за його 
проектом та подальшого підтримання порядку в ній доведеться 
використовувати далеко не демократичні методи. Щиро бажаючи добра 
людству, він теоретично проігнорував те, в чому практично переконалися у 
ХХст. країни “реального соціалізму”: добро, якого намагаються домогтися 
максимальним насильством, неодмінно перетворюється в абсолютне зло. 

На думку Аристотеля (384-322 до н.е.), в коло перших дисциплін, з 
якими має знайомитися дитина, мають входити всього чотири: гімнастика, 
граматика, музика і образотворче мистецтво. Це трохи схоже на точку зору 
Конфуція, але є тут і суттєва відмінність: відразу кидається в очі відсутність 
у цьому переліку математики, “цариці наук”. Але це не випадково. 
Аристотель вважав, що математика не має прямого відношення до 
морального виховання, а тому її вивчення можна відкласти на більш зрілий 
вік. Фізичний розвиток дитини, на його думку, має передувати 
інтелектуальному. 

Написавши трактати з філософії, фізики, етики, історії, соціальної 
політики, біології, мистецтва поезії та риторики, Аристотель фактично 
охопив майже всі відомі на той час галузі знань. Він був винятково 
ерудованим ученим і тому не дивно, що в його школі головна увага 
приділялася загальній культурі людини та її моралі, а виховання було 
засобом зміцнення держави. 

Аристотель хоч і був учнем Платона, але, на відміну від свого вчителя, 
докорінно переорієнтував виховання людини від повного підкорення державі 
до інтересів самої людини, її розвитку. У послужному списку Аристотеля як 
педагога-практика було виконання ним обов’язків вихователя майбутнього 
полководця, Олександра Македонського, коли той був ще в підлітковому 
віці. 

Створивши у 335 році до н.е. в Афінах лікей (прототип наступних 
ліцеїв), Аристотель ввів за правило читати лекції під час прогулянок з своїми 
вихованцями, вважаючи, що у такий спосіб матеріал краще засвоюється. 
Дехто вважає, що саме тому його школу називають перипатетичною (від гр. 
peripateo – проходжуюсь). Хоч насправді цю назву школа здобула від слова 



peripatos, що означає “галерея (крита)”, адже там дійсно була крита галерея, 
яка й слугувала лекційним залом.  

Запропонував Аристотель також два досить важливі і для нашого часу 
педагогічні принципи: принцип активної практики, який сприяє відбору і 
міцному засвоєнню корисних знань, та принцип радості від знань. Для 
вироблення добродійності він, як і Демокріт, радив використовувати вправи, 
що формували б навички і звички моральної поведінки. Згідно з 
аристотелівською концепцією добродійність – це не що інше, як “золота 
середина” між двома вадами, яка у сукупності з поміркованістю й становить 
формулу щастя. 

Будучи палким натуралістом-дослідником, люблячи природу й 
осмислюючи ставлення людини до неї, місце людини в природному 
середовищі Аристотель, виходячи на рівень філософських узагальнень, 
заклав основи ще одного принципу – принципу природовідповідного 
виховання. Прищеплення чуття природи, екологічна спрямованість процесу 
виховання, врахування природних, у тому числі й вікових, особливостей 
учнів – все це вже було у Аристотеля. Не дивно, що саме він вперше в історії 
педагогіки ввів вікову періодизацію – три періоди по 7 років у кожному. 

Утім, “природовідповідним” посиланням на те, що жінки ніби-то 
настільки сильно відрізняються від чоловіків за потенційними 
інтелектуальними можливостями, що освіта не принесе їм користі, він 
категорично виступав проти навчання дівчат та жінок. 

Підтримуючи ідею всебічного розвитку особистості, Аристотель 
виступав проти вузької спеціалізації, яка, на його думку, безчестить 
вільнонароджену людину. Він навіть застерігав, що музику й малювання слід 
вивчати для розвитку почуття прекрасного, але спостерігаючи, щоб ці 
заняття не переслідували професійних цілей. 

Марк Тулій Цицерон (106-43 до н.е.) найперший обов’язок людини 
вбачав у тому, щоб не чинити нічого, що суперечить природі. До чого 
природа дає нам своє дарування, те і повинно бути нашою справою. Ніщо, 
зроблене всупереч своєї природи, не досягає успіху, вказував Цицерон. 

Марк Фабій Квінтіліан (бл.35-бл.96рр.), автор 12-томного твору “Про 
виховання оратора”, спробував підсумувати і теоретично обґрунтувати 
досвід роботи школи і вчителів античного світу. Він вважав, що майже всі 
діти, за дуже рідким винятком, мають здібності до навчання й тому вчитель 
повинен знати і враховувати в своїй роботі індивідуальні особливості та 
здібності дитини. Чи не звідси бере початок ідея особистісно зорієнтованого 
виховання? 

Квінтіліан був не лише теоретиком, а й педагогом-практиком: протягом 
20 років він утримував школу риторів – першу державну школу в 
Стародавньому Римі. Він вважав, що ранні дитячі враження найяскравіші і 
глибокі, а тому радив розпочинати навчання якомога раніше, з 3-х років, 
використовуючи при цьому ігри. Йому належить думка про те, що всі діти 
від природи кмітливі, мають широкі можливості розвитку і потребують лише 
правильного навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Він 



вважав, що лише після випробування здібностей кожного учня вчитель 
повинен вирішити, як його навчати і чому. Адже в одної дитини можуть бути 
здібності до історії, в іншої – до віршування, в третьої – до правознавства, 
тоді як деяких найкраще відіслати до плуга.  

Заохочував Квінтіліан до змагальності учнів між собою, пропонуючи 
розділяти їх на тимчасові умовні розряди за здібностями, щоб черговість 
виступів визначалася успіхами за попередній місяць. У такий спосіб 
підтримувалася наполегливість сумлінних, а у переможених зберігалася надія 
вибороти першість. Навчання у групі має, на його думку, деякі переваги над 
домашнім індивідуальним навчанням. Адже вдома дитина може навчатися 
лише тому, чому її навчають одну, а в училищі вона усвідомлює й те, чому 
вчать інших. Щоденно вона буде чути, чому схвалюють одне, а інше 
виправляють; чи будуть сварити ледачого, чи хвалитимуть сумлінного, все це 
піде їй на користь, бо вона не захоче поступитися рівному й вважатиме за 
честь перевершити старшого. Окрім того, Квінтіліан радив паралельно 
вивчати кілька навчальних предметів, певним чином чергуючи їх. 

Особливо гостро засуджувалося ним беззмістовне заучування 
навчального матеріалу. Він, всупереч тогочасній “громадській думці”, 
рішуче виступав проти застосування тілесних покарань, бо вважав, що биття 
дітей – це ні що інше, як покарання дитини вчителем за те, що останній сам 
же й не навчив їх добру і правді. Крім того, зіпсована дитина, яку не 
виправляють слова, звикає до побоїв і буде терпіти їх з рабською впертістю. 

Квінтіліан радив остерігатися, щоб дитина не зненавиділа навчання, яке 
полюбити ще не мала часу, і щоб відчувши колись гіркоту невдачі, не 
боялася її в зрілому віці. Навчання має бути для неї забавою; треба 
заохочувати її то проханням, то похвалою, прагнути, щоб вона раділа, коли 
щось вивчить, і заздрила, коли стануть учити іншого, якщо сама надумає 
ледарювати; щоб змагалася в успіхах зі своїми ровесниками і часто відчувала 
себе переможцем; для цього не завадять, на його думку, і нагороди, які для 
цього віку бувають привабливими. 

Вперше в історії педагогіки Квінтіліан сформулював низку вимог до 
людини, якій можна було б довірити виховання дитини: любити дітей, 
досконало володіти мовою, бути прикладом для вихованців, мати високу 
освіченість. Ці якості особливо необхідні для вчителів початкової ланки 
освіти, бо діти молодшого шкільного віку є досить вразливими і будь-які 
огріхи, допущені вчителем у цей період, потім важко виправити. Квінтіліан 
вважав: щоб працювати в школі підвищеного типу, спочатку слід набути 
досвіду роботи в елементарній школі. 

Плутарх (бл. 45-бл. 127), грецький письменник-мораліст і історик, 
вважав, що турботи про виховання дітей потрібно розпочинати ще до 
народження дитини. Він, зокрема, радив подружжям, які бажають мати 
хороших і здорових дітей, зовсім відмовитися від вина. За його уявленням на 
розвиток людини впливають такі три фактори: природна схильність, 
навчання і звичка. При цьому він зазначав, що помиляється та людина, яка 
вважає, що найважливішим з цих факторів є природа. Він застерігав проти 



перевантаження дітей і закликав дотримуватися почуття міри в роботі з 
дітьми. 

Легко помітити, що деякі з ідей античних мудреців актуальними є і 
сьогодні. 

 
 

 


