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Iсторико-педагогiчнi аспекти розвитку принципiв 

гуманiзацiї та демократизацiї освiти 
 
У посланнi президента України до Верховної Ради України 2000 

року серед стратегiчних прiоритетiв 2000-2004 рр. найвищою цiннiстю 
сучасного цивiлiзацiйного прогресу визначається людина, її права та 
вiльностi, якi належать людинi вiд народження. 

Загальнолюдськi цiнностi можуть бути реалiзованi на пiдставi 
послiдовного ствердження демократичних та гуманiстичних початкiв 
розвитку суспiльства. 

В таких умовах демократизацiя всiх ланцюгiв системи освiти, дер-
жавних i громадських структур є об’єктивною вимогою життя. 

Iсторiя розвитку освiти в Українi свiдчить, що гуманiстичнi i 
демократичнi принципи навчання та виховання творчої особистостi 
притаманнi нацiональнiй системi освiти. 

Гуманiстичне виховання має свої початки ще з часiв родинного вихо-
вання, зародження i розвитку народної педагогiки в Українi. 
Загальнолюдськi аспекти i елементи народної педагогiки грунтуються на 
обов’язкових для родинних, громадських i державних вiдносинах. 

Кожна iсторична доба вносила свою вiдчутну лепту в розвиток демо-
кратичних та гуманiстичних принципiв української народної педагогiки. 

Козацька педагогiка стала виразником найвищого пiднесення 
українського нацiонального духу. Молодь в Сiчi виховувалась на 
демократичних засадах. Найвищими якостями вважалися патрiотизм, 
готовнiсть вiддати життя за волю i свободу України, чеснiсть, 
самодисциплiна, взаємодопомога, вiрнiсть у взаїмостосунках. 

Демократичнi та гуманiстичнi засади української освiти знайшли 
своє подальше фiлософсько-педагогiчне обгрунтування у спадщинi 
Г.Сковороди, практичне втiлення в дiяльностi братських шкiл, в роботi 
Кирило-Мефодiївського Братства. 

Педагог-гуманiст Г.Сковорода, прибiчник народної школи, першим в 



81 Розділ 2. 

iсторiї української педагогiчної думки висунув iдею природного вихо-
вання. Люди вiд природи обдарованi доброчеснiстю, справедливiстю, 
людянiстю, великодушнiстю, працьовитiстю, гiднiстю та т.iн. Розвитку 
цих найдостойнiших людських чеснот сприятиме народна гуманiстична 
школа. 

Iдея демократизацiї народної освiти продовжувала розвиватись в 
творчостi представникiв демократичної педагогiки, нацiональних генiїв 
Т.Шевченка, Л.Українки, I.Франка, М.Коцюбинського, П.Грабовського. 
Рiшуче засуджуючи реакцiйну полiтику царизму в галузi народної освiти, 
вони висловлювали цiннi педагогiчнi думки щодо побудови освiти на за-
садах рiвностi, нацiональної гiдностi, гуманiзму, любовi до Батькiвщини. 

Мотивами гуманiстичної педагогiки пройнятi працi видатних 
українських педагогiв О.Духновича, К.Ушинського, С.Русової, 
Г.Ващенка, I.Огiєнка, В.Сухомлинського. 

Беручи за основу навчання та виховання принцип народностi, 
К.Ушинський стверджував важливiсть гуманiстичних iдей в побудовi 
школи рiдною мовою, в органiзацiї системи нацiонального виховання, 
нацiональної освiти. 

У науково-педагогiчнiй спадщині В.Сухомлинського провiдне мiсце 
займає iдея гуманiзму, людяностi i доброчинностi. Виховання гуманiзму, 
людяностi здiйснюється через творення людям добра. Цiй проблемi 
присвячено бiльшiсть робiт педагога. У працi “Як виховати справжню 
людину” подається моральний iдеал, який увiбрав в себе найкращi риси 
менталiтету українського народу. 

Розбудова незалежної Української Держави вiдкрила широкий 
простiр для подальшого теоретичного i практичного розвитку iдеї 
демократизацiї та гуманiзацiї нацiональної освiти i виховання та 
законодавчо закрiпленi в “Державнiй нацiональнiй програмi 
“Освiта” (Україна XXI столiття)”.  

 
 
 
 
 
 


