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Докорінні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, реформування 
змісту освіти - одна з основних проблем, що стоять перед сучасною школою. 
Виявивши чинники, та умови, які на думку видатних педагогів минулого 
визначали мету та зміст освіти ми можемо зробити практичні висновки, 
корисні для сучасної школи.  

Друга половина ХІХ ст. – час епохальних змін в суспільній та 
політичній думці. Ліквідація кріпосництва, поширення ліберально-
демократичних ідей співпали з швидким розвитком природничих наук. 
Значні досягнення в фізіології, вивченні діяльності нервової системи привели 
до виявлення тісного звязку між фізіологічними та психологічними 
процесами, привернули увагу до людини як об’єкта навчально-виховного 
процесу. Одним з перших, хто зробив спробу визначити завдання виховання 
та навчання, виходячи з особливостей психології дитини був Памфіїл 
Данилович Юркевич. 

Видатний український філософ і педагог, Памфіїл Юркевич (1826-1874 
рр.) народився в багатодітній родині священника Миколаївської церкви 
містечка Ліплявого Золотоніжського повіту Полтавської губернії (нині 
Черкаська область). З дитинства майбутній учений формувався в атмосфері 
обрядово-релігійних традицій рідної домівки, українського козацького села. 
Батько - Данило Юркевич, людина культурна, освічена, розумна, випускник 
Полтавської духовної семінарії 20-х рр. ХІХ ст. - зміг добре підготувати сина 
до подальшого навчання в Переяслівському повітовому духовному училищі 
(1837 - 1841 рр.). Тут Юркевич вивчав російську і церковно-слов’янську 
мови, священну і світську історію, географію. 

У 1841 році П.Юркевич вступив до Полтавської духовної семінарії. 
Саме тут він захопився математичними науками, яким був зобов’язаний 
глибиною аналізу, бездоганною логікою мислення, що простежується в його 
педагогічних працях. За роки навчання Памфіїл Данилович досконало 
оволодів німецькою мовою, що дозволило йому в подальшому читати в 
оригіналі праці німецьких вчених учених Е.Канта, Й.Фіхте, Г.Гегеля, 
Ф.Шеллінга, Й.Гербарта та ін., чиї філософські та педагогічні ідеї були дуже 
популярні в Росії ХІХ ст. Блискуче знав учений і французьку мову. 

У роки навчання в семінарії П.Юркевич мав нагоду ознайомитись із 
спадщиною українських освітніх та громадських діячівЛ.Барановича, 
Ф.Прокоповича, С.Яворського, К.Ставровецького,І.Максимовича, П.Могили 
у семінарській бібліотеці, яка у 1847 році нараховувала близько 1500 книг. У 
богословських трактатах вітчизняних філософів, просвітителів проводилися 
ідеї навчання рідною мовою, виховання на традиціях української культури. 



Навчаючись у Київській духовній академії (1847-1851рр.) П.Юркевич 
отримав не лише спеціальні богословські знання, а й ециклопедичну 
гуманітарну освіту. Цьому сприяв не лише зміст духовної освіти, який 
передбачав вивчення богослов’я, церковної і світської історії, давніх та нових 
іноземних мов, а й високий освітній та культурний рівень професорсько-
викладацького складу. По закінченні академії, у вересні 1851 року 
П.Д.Юркевич був призначений на посаду наставника Київської Духовної 
Академії по класу філософських наук. Збереглася авторська програма 
“Київської академії вчителя” Памфіїла Юркевича з курсу історії філософії, 
котрий він читав у 1851-1852 р. (Див. там же). 

Десять років роботи в Київській духовній академій перетворили 
початкуючого викладача в блискучого лектора, визначного морального 
авторитета у середовищі студенства. Його успіх як викладача описав 
І.Нечуй-Левицький у творі “Хмари”, де Юркевич виведений під ім’ям Василя 
Дашковича. 

Юркевич став магістром і бакалавром академії (1852 р.), одержав 
звання екстраординарного (1858 р.) та ординарного професора (1861 р.). У 
1854-1856рр. він виконував обов’язки помічника ректора академії, а з 1857 р. 
викладав крім філософських наук ще й німецьку мову. За період роботи в 
академії П.Юркевич видав ряд філософських праць: “Ідея” (1859 р.), “Серце і 
його значення в духовному житті людини, згідно з ученням слова божого” 
(1860 р.), “З науки про людський дух” (1860 р.). Характеризуючи цей етап 
наукової та викладацької діяльності П.Юркевича, В.Ключевський назвав 
його “окрасою Київської академії”. 

У Московському університеті Памфіїл Данилович викладав філософію, 
логіку, історію філософії, а з 1864 року ще й педагогіку. За його пропозицією 
Рада Московського університету зробила педагогіку обов’язковим предметом 
для тих студентів, які по закінченні навчання займалися педагогічною 
діяльністю. 

П.Юркевич викладав педагогіку студентам усіх курсів майже всіх 
факультетів університету, слухачам вчительської семінарії військового 
відомства. Відомий російський філософ В.Соловйов, учень П.Юркевича, 
писав, що педагогіка була одним з найулюбленіших захоплень його вчителя. 
Педагогічний журнал “Гімназія” в кінці 80-х рр. ХІХ ст. назвав П.Юркевича 
“великим педагогом теоретиком”. 

Останні роки життя вчений посвятив розробленню педагогічних 
проблем. Вийшли друком його книги і статті: “Читання про виховання” 
(1865), “Курс загальної педагогіки з додатками” (1869 р.), “Загальні підстави 
методики” (1865 р.), “План і сили для початкової школи” (1870р.), “Ідеї та 
факти з історії педагогіки” (1870 р.), “Майбуття звукової методи” (1872 р.). 

На думку Юркевича виховання та освіта - умова розвитку держави. 
Держава підтримує своє існування й історичне значення спочатку арміями; 
потім вона усвідомлює могутню силу капіталу й опікується розвитком 
народного добробуту; нарешті вона переконується, що до цих умов її сили та 
значення має долучатися ще одна умова, до того ж найважливіша і нічим 



іншим не замінна: умова ця є народна освіта. Виховання здійснюється 
родиною, школою, церквою, суспільством. На першому місці - 
родина,оскільки вона завжди була і залишається природним середовищем 
перебування дитини. 

З точки зору сучасної педагогіки цікавим є розуміння Юркевичем 
сутності процесу навчання. Неодноразово педагог підкреслював 
двосторонній характер цього процесу, активну роль учня в оволодінні 
навчальним матеріалом, необхідність взаємодії учня і вчителя в процесі 
навчання. 

Юркевич звертає увагу на те, що у процесі навчання відбувається 
активна взаємодія учнів, формуються їх міжособистісні відносини. 
“Навчання, - зазначає вчений, - здійснюється не в порожньому просторі, 
воно стосується істот, які не віддалені, як атоми, одне від одного, ані від 
дійсних життєвих союзів. Школа - це “союз живий та одухотворений”, в 
якому учні “навчають і навчаються, збагачуються і збагачують знання, 
сприймають істину і служать істині, допомагаючи іншим засвоювати її”. 

Ідея виховуючого навчання - одна з головних у дидактичній концепції 
П.Юркевича. Вірогідно, що поштовхом до подальшого розвитку цієї ідеї 
служили для вченого праці німецького педагога Й.Гербарта, з якими він був 
добре обізнаний. Й.Гербарт уперше ввів в педагогічну лексику термін 
“виховуюче навчання”, яким користувався і П.Юркевич. 

Педагогічний ідеал П.Юркевича - освіта, яка приймається вихованцем 
“як радість і благо” (Див. там само. - С.67).Весь шкільний дух має 
збуджувати любов і потяг до знань, до навчальної праці: “школа повинна 
бути місцем, яке є люб’язним і священним для дітей і яке оточує їх 
моральною атмосферою свободи, радості та благоговіння” (Див. там само. - 
С.242). Вчений вважав, що в початковій школі діти повинні навчатись не 
більше, ніж їм цього хочеться, тобто до того часу, поки вони сприймають 
розумову працю як гру та розвагу. Особливістю молодших школярів, писав 
Юркевич є те, що вони, на відміну від старших учнів можуть вчитися не 
багато, а багато чому. Чим менша дитина, тим менше вона здатна до тривалої 
одноманітної роботи. Тому для молодших школярів потрібно більш часто 
ніж для старших урізноманітнювать заняття.  

Визначаючи зміст освіти, особливо початкової, педагог пропонував 
керуватися особливостями дитячої психології. Так враховуючи надзвичайну 
рухливість дитячої психіки, нездатність дитини довго концентрувати увагу 
на одному предметі він виступав за загальну початкову освіту без 
заглиблення в спеціалізацію.  

Другою характерною рисою дитячої психіки, на думку Юркевича, є 
тісний звязок емоційної, вольової та пізнавальної сфер (Див. Там само. - 
С.84). Вчитель, підкреслював він, займається не з розумовим апаратом 
вихованця, а з його живою особистістю. Тому розвиток тонкого естетичного 
смаку, моральності та логічного мислення – головне завдання педагога. А, 



отже, зміст початкової освіти має формуватись з урахуванням принципу 
всестороннього, гармонійного розвитку дитини.  

Педагог вважав за необхідне формуючи зміст початкової освіти 
враховувати, що дитина живе в світі реальних речей. Чуттєвий світ є для неї 
головним джерелом знань. Все, що пропонується для засвоєння має 
опиратися на чуттєвий досвід дитини. Ні вчитель, н і книга не досягнуть 
успіху, поки дитина не почне самостійно знайомитись з реальними речами 
(Див. Там само. - С.255-256). Чуттєве пізнання Юркевич розглядав як 
необхідний етап, що має передувати логічному. Спроба передчасно ввести 
дитину в сферу абстрактних понять буде не лише не корисною, а навіть 
шкідливою. Перш ніж думати, необхідно спостерігати, уявляти. Завдання 
педагога визначити міру і час введення в зміст навчання абстрактних понять.  

Підбираючи навчальний матеріал, підкреслював Юркевич, вчитель 
повинен враховувати вікові особливості і можливості, пропонувати дітям 
лише те, що їм доступно. Діти, писав педагог, мають право бути дітьми. Не 
потрібно пропонувати їм їжу, яка не властива їх віку. Науки повинні робити 
учнів мудрими, але не старими.  

Безпосереднє завдання навчання – повідомлення знань. Проте, на 
думку Юркевича, має значення не кількість знань, а їх якість, спосіб та 
порядок отримання. При неправильному навчанні можна познайомити дітей 
в короткий термін з усим Всесвітом. Але ці знання будуть формальні. 
Справжнім результатом навчання має стати система знань, яка сприяє 
формуванню світлого і чіткого розуму.  

Для розумового розвитку, вважав Юркевич, шкідливо якщо знання 
засвоюються як сума фактів, навіть якщо це нові досягнення наук. Кожен 
факт, подія, що її сприймає дитина, має бути перероблений, обдуманий 
учнем. Відсутність активної розумової діяльності при засвоєнні знань погано 
впливає не лише на розумовий, а й на моральний розвиток дитини. Вчитель 
ні в якому разі не повинен робити за учнів те, що вони можуть і повинні 
робити самостійно, недопустиме пасивне сприймання розповіді вчителя чи 
прослуховування тексту підручника. Правильна освіта полягає саме в тому, 
щоб не формувати звички до сприймання готового, до формування 
стереотипів мислення, до вимірювання необхідності знань можливістю їх 
прикладного застосування. Учень повинен постійно „прагнути розумом у 
країни невідомі”.Учень, який засвоїв факти зі слів учителя, починає 
відчувати глибоку відразу до навчання і в такому випадку закінчується його 
“людська освіта”.  

Великого значення надавав Юркевич вибору предметів навчання і 
способу їх викладання. Коло знань має бути широким і різноманітним, але це 
не значить, що викладатись має все і про все. Повинен бути певний порядок 
занять, взаємозвязок різних навчальних предметів. Вчитель повинен вміти 
поєднувати різноманітні способи передачі знань. Кожен спосіб корисний і 
необхідний в свій час і на своєму місці. Так, навчання грамоті можна 
починати з читання, а потім переходити до навчання письму. Можна навчати 
і навпаки. Однак найбільш продуктивним Юркевич вважав їх поєднання. 



Аналізуючи ефективність звукового методу навчання грамоті педагог 
критикував його за односторонність, направленість на логічне засвоєння. 
Однак немає методу, який би не вимагав простої опори на пам’ять, 
звичайного заучування. Педагогічна майстерність, писав учений, полягає в 
умінні так побудувати навчальний процес, щоб робота пам’яті і мислення 
протікала одночасно.  

Особливе місце серед шкільних предметів учений відводив рідній мові. 
Ступінь оволодіння нею він вважав важливим показником розумового 
розвитку, могутнім засобом духовного збагачення. Навчання будь-якому 
предмету є і навчанням рідній мові.  

У справі навчання і виховання ідей П.Юркевич особливо велику роль 
відводив учителеві, вважаючи його посаду найпочеснішою серед інших. Дві 
суттєві якості вирізняють у поглядах П.Юркевича моральну особистість 
учителя: авторитет і любов. Без цих якостей всі виховні заходи пов’язані з 
тиском та насильством, вони не зустрічають з боку дітей добровільного 
послуху, а це означає, що вони втрачають своє виховне значення. 

Таким чином вперше у вітчизняній педагогічній науці Юркевич 
привернув увагу до обговорення необхідності оптимального співвідношення 
чуттєвого і раціонального пізнання в процесі навчання, до питання 
відповідності навчального матеріалу та методів навчання віковим 
особливостям і можливостям дітей, до необхідності вироблення як 
результату навчання системи знань, яка створювала б основу для 
самостійного мислення.  
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