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ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ТА НОВАТОРСТВО ДЖОНА ЛОККА 
 

«Освіта створює різницю між людьми» 
Джон Локк 

 
Складовою частиною національного відродження країни є оновлення 

системи освіти, в основу якої покладено педагогічні ідеї та шляхи розвитку 
теорії і практики навчання та виховання в різні історичні епохи. У цьому 
ракурсі вивчення педагогічної спадщини видатних педагогів попередніх 
поколінь дозволяє критично і повно використати провідні ідеї і досвід 
минулого в сучасних умовах та уможливлює оновлення сучасної освіти. 

Значне місце в розвитку проблеми навчання та виховання займають 
погляди класичного представника англійського Просвітництва, філософа 
Джона Локка (1632–1704). Більшість педагогічних теорій та ідей педагога 
були актуальними і прогресивними в минулому, і на наш погляд, можуть з 
успіхом застосовуватися сучасними педагогами та батьками у вирішенні 
багатьох проблем у вихованні. 

Основний шлях досягнення досконалого суспільства Дж. Локк 
вбачав у пропаганді й поширенні знання, освіти, культури, ідей добра та 
справедливості, а також у вихованні в людях високих моральних 
принципів. Одне з центральних місць у педагогічній теорії вченого 
посідало визначення виховного ідеалу. Узгоджуючи кінцевий ідеал 
виховання зі своїм етичним ученням, Дж. Локк стверджував, щоб досягти 
щастя, людина повинна мати певні моральні якості. Відтак, педагог 
визначав формування характеру як головну мету, що стояла перед 
вихованням. Вся виховна програма вченого базувалася на конкретних 
завданнях формування особистості джентльмена, міцного тілом і сильного 
духом, наділеного всіма необхідними якостями для майбутньої 
підприємницької та комерційної діяльності [1, с. 158]. 

До ідеалу англійського джентльмена входила та сукупність 
зовнішніх навичок людини, яку педагог називав вихованістю: вміння 
одягатися, невимушеність, гарні манери, ввічливість і т. ін. До внутрішньої 
сторони вчений відносив стриманість у всіх проявах духовного життя, 
повне самовладання та самообмеження. 

Крім того, Дж. Локк, говорив про виховання таких високих 
моральних якостей, як чесність, гуманність, хоробрість, великодушність. 
Усі ці риси в сукупності створювали образ ідеальної, гармонійно 
розвиненої особистості, яка досягаючи свого власного щастя, не заважала 
щастю інших [2, с. 32]. Відповідно до свого виховного ідеалу, Дж. Локк 
розробив більш конкретні завдання фізичного, морального і розумового 
виховання, а також методи, за допомогою яких вони могли б бути 
вирішені. 

Аналіз педагогічної спадщини Дж. Локка дозволив нам виділити й 
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охарактеризувати його авторські принципи виховання, які співзвучні 
сучасним, а саме: цілеспрямованість, зв’язок виховання з життям, єдність 
свідомості й поведінки, індивідуальний підхід, комплексний підхід до 
виховання, виховання у праці, повага до особистості вихованця з 
розумною вимогливістю до нього, приязним ставленням до дитини. 

Закони моралі, за Дж. Локком, визначалися особистими інтересами 
індивіда, а все, що давало особисту користь, є моральним. Головне 
завдання він вбачав у дисциплінуванні характеру та потребою з дитинства 
привчати людину керувати своєю поведінкою і вчинками. 

Велику увагу педагог приділяв вихованню розуму, оскільки кожна 
людина повинна розуміти й знати все, що її оточує. Але педагог не мав на 
увазі розвиток лише інтелектуальної сторони дитини, він розглядав процес 
утворення розуму за допомогою трьох методів: розвиток здорового тіла, 
формування доброчесного характеру і вибору відповідної освітньої 
програми. І ці всі методи повинні обов’язково органічно поєднуватися. 

Педагог неодноразово звертав увагу у своїх працях на необхідності 
спостереження за дітьми. Так, він радив батькам уважно спостерігати за 
своїми дітьми, задля того, щоб виявити їх схильності і виховувати у 
відповідності з притаманними дітям інтересами, а не примушувати до 
діяльності, яка тим не до вподоби [2, с. 102]. 

Джон Локк наголошував на використані різних методів виховання: 
приклад, вправи, виховні ситуації, бесіди, заохочення, покарання, які 
використовують й досі. Підкреслюючи метод виховної ситуації та 
прикладу педагог наголошував, що дітей неможливо виховати за 
правилами, необхідно привчати їх та укорінювати будь-які знання завдяки 
практиці кожного разу, як це стане можливим, і, якщо можна, то самим 
створювати відповідні ситуації [2, с. 76]. Бесіда, на думку педагога, 
найкраще розвиває мовлення та розумове мислення. 

Локк виступав супротивником тілесних покарань, вважаючи, що 
«рабська дисципліна створює і рабський характер» [3, c. 56–58]. 

Новаторство Дж. Локка полягало у повній протилежності 
схоластичному шкільному навчанню, яке провадилося згідно шаблону та 
усталеної традиції, і не враховувало індивідуальні особливості своїх 
вихованців. Оскільки, на думку педагога, саме розкриття особливостей 
кожної окремо взятої дитини, її здібностей та вмінь покращить 
ефективність навчального та виховного процесу. 
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