
48

    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП
    НАСЕЛЕННЯ

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЙ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ДАВНЬОГО СВІТУ
Пангелова Наталія

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

Аннотация
В статье приведены данные 

про возникновение и развитие 
идей физического воспитания в 
педагогической мысли Древне-
го мира. Определены факторы 
формирования и возникновения 
физического воспитания в перво-
бытном обществе (биологическая 
потребность человека в движе-
нии; усложнение общественно-хо-
зяйственной жизни первобытных 
людей; развитие абстрактного и 
логического мышления человека; 
развитие магических обрядов и 
верований; климатические усло-
вия). Установлено, что в перво-
бытном обществе традиционные 
средства и способы воспитания и 
обучения, которые передавались 
из поколения в поколение, были 
первой исторической формой пе-
дагогического знания. Определе-
ны предпосылки формирования 
систем физического воспитания 
в рабовладельческих государ-
ствах. Ими были: формирование 
государственно-правовых форм 
регулирования общественной 
практики; развитие частной соб-
ственности; экономическое и со-
циальное разделение населения; 
формирование привилегирован-
ного класса; формирование инсти-
тута рабства и наиболее бедных 
слоёв населения. Установлено, 
что педагогическая мысль как со-
вокупность сформированных в 
обществе идей и знаний про це-
ленаправленное, организованное 
воспитание (в том числе и физи-

ческое), возникло одновременно 
с практикой и вначале существо-
вала непосредственно в ней.
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ческая мысль, факторы форми-
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Annotation
The article contains data on the 

formation and development of ideas 
of physical education of children in 
educational thought of the ancient 
world. The factors of formation and 
occurrence of physical education in 
a primitive society (biological hu-
man need for movement, complic-
ations of socio-economic life of pr-
imitive people, the development of 
abstract and of logical thought of a 
person, the development of magical 
rites and beliefs, climate conditions 
etc.) were determined. It was found 
that in a primitive society traditional 
ways and means of education and 
training that are passed from gener-
ation to generation, were the first hi-
storical form of pedagogical knowl-
edge. Preconditions of formation of 
physical education in the slave states 
were outlined. They were: the form-
ation of state-legal forms of regula-
tion of social practice; development 
of private property; economic and 
social differentiation of the populat-
ion; formation privileged class; for-
mation the institution of slavery and 
the poorest groups of free people. 
It was established that pedagogical 
ideas as a set of ideas formed in the 

community of ideas and knowledge 
about focused, organized education 
(including physical) occurred simu-
ltaneously with the first practice and 
there directly in it.
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factors of formation of physical ed-
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Постановка проблеми. Со-
ціально-економічні зміни в укра-
їнському суспільстві, процеси 
глобалізації та інформатизації зу-
мовили збільшення ролі та значу-
щості кожної особистості, успіш-
ності її індивідуального розвитку. 
Це зумовлює необхідність пошу-
ку шляхів оптимізації навчання 
та виховання підростаючого по-
коління, зокрема дітей дошкіль-
ного віку.

Дошкілля – особливий період 
у житті людини, його вплив на 
становлення й розвиток особис-
тості є беззаперечним.

Як зазначено в сучасних кон-
цепціях дошкільного виховання 
– це вік найстрімкішого фізично-
го й психічного розвитку людини, 
початкового формування особис-
тості, якостей і властивостей, які 
в подальшому визначатимуть різ-
ні сфери її життєдіяльності [3, 6].

З-поміж інших вікових пері-
одів дошкільне дитинство виріз-
няється тим, що забезпечує за-
гальний розвиток (в тому числі – і 
фізичний), як основу формування 
особистості. Під розвитком ро-
зуміємо процес і результат ста-
новлення особистості на основі 
її природних можливостей під 
впливом біологічних і соціальних 
чинників і, передусім, виховання.

Однією зі складових дошкіль-
ного виховання є фізичне, яке є 
історично одним з найдавніших 
напрямів цілеспрямованого ви-
ховного впливу на підростаюче 
покоління. Становлення теорії 
фізичного виховання дітей як на-
уки відбулось набагато пізніше 
виникнення практики як соціаль-
ного явища, що обумовлює необ-
хідність вивчення вітчизняної і 
світової педагогічної спадщини, 
передумов виникнення і розви-
тку систем фізичного виховання 
з найдавніших часів до наших 
днів.

Знання про умови, фактори, 
рушійні сили і тенденції розви-
тку ідей про дошкільну освіту, 
розуміння педагогічних феноме-
нів минулого дозволяє глибше 

усвідомлювати, раціональніше 
вирішувати сучасні проблеми до-
шкільного фізичного виховання.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій свідчить, що проблеми 
організації, змісту, методики про-
ведення занять фізичними впра-
вами з дітьми дошкільного віку 
були предметом дисертаційних 
досліджень А. А. Пивовара [8], 
А. В. Козіброди [2], В. В. Поліщу-
ка [9], Є. Г. Яхно [11], Н. Є. Панге-
лової [6]. Інтерес дослідників до 
проблем дошкільного фізичного 
виховання обумовлений низкою 
суперечностей між потребами 
суспільства у підвищенні рівня 
фізичного стану дітей і теперіш-
нім станом фізкультурно-оздо-
ровчої роботи з дошкільнятами.

У дослідженні проблеми опти-
мізації дошкільного фізичного ви-
ховання можна виділити декілька 
напрямів [4]:

І – вивчення можливостей ін-
теграції фізичного виховання з ін-
шими видами виховної діяльності, 
тобто пошук і впровадження мето-
дик, що забезпечують одночасне 
удосконалення фізичних, інтелек-
туальних, психічних, моральних та 
естетичних якостей дитини, розви-
ток її креативних здібностей;

ІІ – цілеспрямований розвиток 
та удосконалення окремих компо-
нентів рухової функції дошкіль-
нят;

ІІІ – розробка програм фізич-
ного виховання з урахуванням 
індивідуальних особливостей фі-
зичного стану, психіки та психо-
моторної активності дітей;

ІV – укладання програм, спря-
мованих на профілактику певних 
захворювань та корекцію відхи-
лень у стані здоров’я дітей до-
шкільного віку [2, 5, 10];

V – формування культури здо-
рового способу життя у дітей 
старшого дошкільного віку, залу-
чення до його цінностей;

VІ – ознайомлення з досвідом 
дошкільного фізичного вихован-
ня інших країн [1, 4, 7];

VІІ – покращення підготовки 
майбутніх фахівців з фізичного 

виховання дошкільників, а також 
вивчення проблеми наступності у 
системі фізичного виховання до-
шкільного навчального закладу 
та школи.

Що стосується розробки влас-
не історичного напряму пробле-
матики становлення і розвитку 
фізичного виховання дітей до-
шкільного віку у педагогічній 
думці Давнього світу, то такі до-
слідження практично відсутні.

Мета – аналіз, узагальнення 
та систематизація даних літера-
турних джерел щодо становлення 
і фізичного виховання дітей; ви-
значення передумов їх розвитку у 
Давньому світі.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Потреба готувати 
дітей до життя, передавати їм на-
копичений досвід виникла у люд-
ства у глибокій давнині. Вихован-
ня як феномен виникло на етапі 
освоєння людиною знарядь праці. 
Життя дітей тоді чи не з перших 
днів було включене у життя до-
рослих, які намагались передати 
їм свої навички виживання: вико-
ристання знарядь праці, добуван-
ня їжі, захисту від ворогів і хижа-
ків, взаємодії з іншими людьми.

Праця людей доісторичних 
культур мала примітивний харак-
тер і була спрямована на викорис-
тання біоресурсів землі. Існували 
найпростіші заняття у здобичі їжі 
малочисельних і практично не 
пов’язаних між собою спільнот 
людей. Члени цих спільнот пере-
ходили з місця на місце, шукаючи 
їжу (рослини, коріння, маленькі 
тварини), яку споживали, майже 
не обробляючи. Примітивне жит-
тя було спільним і мало тимчасо-
вий характер.

Поступово у такому суспіль-
стві виникають найпростіші фор-
ми виробничого господарства. 
У пошуках їжі люди починають 
полювати на диких звірів. Пізні-
ше вони навчились розводити до-
машніх тварин. Деякі спільноти 
стали культивувати дикі рослини. 
Але ще довгий час у соціальному 
просторі господарські процеси, 
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суспільне і родинне життя не були 
диференційовані. Найважливіші 
види духовної активності (релі-
гія, мистецтво, наука, педагогіка 
та ін.) знаходились на етапі ста-
новлення і ще не були оформлені 
у самостійні галузі.

Ускладнення господарювання 
і колективних зв’язків супрово-
джувалося зміною мислення лю-
дей, збагаченням символів, об-
разів, використанням забобонів і 
традицій, всього того, що відріз-
няє соціокультурне середовище 
від тваринної спільноти. Саме 
потреби реального буття давньої 
людини зумовили необхідність 
вироблення відповідних спосо-
бів, прийомів передавання знань і 
умінь нащадкам. Виховання і на-
вчання були невід’ємною части-
ною буденного життя.

Фізичне виховання як специ-
фічна сфера суспільної діяльності, 
яке було виокремлено від фізич-
ної праці, виникло 80 – 8 тис. ро-
ків назад. Факторами формування 
передумов виникнення фізичного 
виховання у первісному суспіль-
стві були: біологічна потреба лю-
дини у руховій активності; роз-
виток абстрактного і логічного 
мислення людини; ускладнення 
суспільно-господарського життя 
первісних людей; розвиток магіч-
них обрядів і вірувань; кліматичні 
умови (рис. 1)

Суттєвою передумовою виник-
нення фізичного виховання були 
ігри і змагальні дії, які були дуже 
важливими у життєдіяльності лю-
дей первісного суспільства. Такі за-
няття і стали первинними формами 
фізичного виховання (рис. 2).

Змагальні дії були пов’язані 
з обрядом посвяти (ініціацією), 
яка була домінуючою формою 
виховання у первісному суспіль-
стві. Статево-вікові обряди по-
свячення були пов’язані з перехо-
дом юнаків і дівчат до дорослого 
життя. Перед тим вони повинні 
були оволодіти відповідними зна-
ннями і навичками племінного 
життя, набути необхідну фізичну 
і моральну зрілість. 

Ускладнення суспільно-
господарського життя 

первісних людей

Біологічна потреба 
людини у рухах

Фактори 
формування 
і виникнення 

фізичного 
виховання

Розвиток абстрак-
тного і логічного 
мислення людини

Кліматичні умови Розвиток магічних 
обрядів і вірувань

Рис. 1. Фактори формування і виникнення фізичного виховання 
у первісному суспільстві

Форми фізичного виховання

Магічні дії, 
ритуальні посвяти

(ініціації)

Святкові заходи 
як вид колектив-

ної діяльності
Ігри і змагальні дії

Рис. 2. Первинні форми фізичного виховання
у первісному суспільстві

Готуючись до посвяти, юнаки 
ретельно тренувались, витриму-
вали заборони у харчуванні, су-
вору дисципліну, брали участь у 
полюванні. В ініціаціях широко 
використовувались різноманітні 
фізичні вправи та ігри (біг, стриб-
ки, метання спису, різні види бо-
ротьби та ін.).

Отже, до арсеналу рухів, яким 
навчали молодь, почали входити 
вправи військової підготовки, що 
було необхідно для військової ор-
ганізації спільноти роду.

Разом з тим, елементи військо-
вих вправ широко використовува-
лись у різноманітних іграх і роз-
вагах. Так, у племенах Австралії 
застосовували метання бумеран-
гу, ігри у м’яч однієї фратрії (су-
купність декількох родів) проти 
іншої, ігри з бігом, метаннями, 
стрільбою з луку, стрибками, різ-
номанітними танцювальними ру-
хами. У первісних народів Аме-
рики (індіанців, ескімосів та ін.) 

були відомі ігри з метанням м’яча 
в ціль, біг на великі відстані, під-
німання ваги (каменів), ритуальні 
ігри з м’ячем зі шкіри тюленя (ес-
кімоси Гренландії). Первісні пле-
мена Африки широко застосову-
вали у вихованні дітей, підлітків 
і юнаків фехтування на палицях, 
боротьбу, ігри з бігом і стрибка-
ми, вправи у розгойдуванні на 
ліанах з наступними стрибками. 
Цікаво, що деякі види первісних 
фізичних вправ у наш час мають 
велику популярність як екстре-
мальні види розваг (наприклад 
«банжі-джампінг»).

У період розкладання родового 
суспільства і утворення племінної 
верхівки (8000-3000 рр. до н.е.) 
фізичні вправи та ігри, як засіб 
військово-фізичної підготовки, 
все частіше проводяться у формі 
прилюдних суспільних змагань. 
Ці змагання продовжують вико-
нувати функції посвяти (ініціа-
ції), однак їх головним елементом 
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стає суперництво. Виникли по-
стійні ритуальні центри прове-
дення церемоній посвяти (Карнак 
(Бретань), Олімпія (Греція), Ваце 
(Загреб), Стоунхендж (Англія)), 
де ці змагання виконували також 
видовищну функцію.

Магічні, а також ігрові заняття, 
які були спрямовані на досягнення 
практичних результатів, одночас-
но дозволяли людям звільнятись 
від негативних станів (пасивнос-
ті, втоми, страху), заряджали їх 
новою енергією. Всі учасники ві-
рили у заклинання шамана, що не-
свідомо формувало у них почуття 
готовності до активних дій. Також 
досить ефективним був вплив на 
психіку людей музично-ударних 
інструментів і ритмічних рухів, 
які виконувались під цей супровід. 
Ще більш значущим був виховний 
ефект колективних ігор. Активна 
участь людини у подібних видах 
діяльності сприяла звільненню її 
психіки від напруги, застарілих 
комплексів, дозволяла відчувати 
готовність до подолання трудно-
щів.

Існував ще один вид колектив-
ної активності, коли у суспільній 
психології, індивідуальній сві-
домості людей відбувались кон-
структивні зміни – свята. Звісно, 
свято існувало не у тому вигляді, 
який нам відомий. Свято відбу-
валось тоді, коли первісний ко-
лектив досягав значного успіху: 
вдале полювання, порятунок від 
природних катаклізмів, перемо-
га над ворогом. Люди відчували 
радість, намагались швидше за-
бути про пережите, зняти стрес. 
Щоб відзначити цю подію, вони 
влаштовували загальну трапезу, 
включались у колективні ігри та 
спілкування. Якщо подія повто-
рювалась систематично, то таке 
свято ставало традицією.

Отже, виникнення виховання 
(у тому числі – фізичного) і осві-
ти як педагогічних феноменів зу-
мовлене появою системи соціаль-
ного наслідування – передавання 
досвіду попередніх поколінь 
наступним. Із запровадженням 

парних шлюбів, що прийшли на 
зміну статевій полігамії, пов’яза-
не  зародження домашньо-сімей-
ного виховання дітей, яким стали 
перейматися батьки і родичі. По-
ступове ускладнення умов життя 
зумовили виділення самостійної 
суспільної функції виховання 
– ним починають займатись певні 
люди, як правило, найбільш ша-
новні у племені.

Педагогіка як педагогічна дум-
ка, тобто сукупність сформова-
них у суспільстві ідей, знань про 
цілеспрямоване, організоване ви-
ховання відповідно до різних сві-
тоглядних, ідеологічних, науко-
вих настанов виникла одночасно 
з практикою і спочатку існувала 
безпосередньо у ній.

У первісному суспільстві тра-
диційні засоби і способи вихован-
ня та навчання, які передавались 
від покоління до покоління, були 
першою історичною формою пе-
дагогічного знання. Традиції вихо-
вання і навчання, що зберігалися у 
колективній свідомості племінного 
суспільства, містили у собі певні 
дотеоретичні уявлення про спосо-
би досягнення педагогічних цілей.

У ІV-ІІІ тис. до н.е. у резуль-
таті нових суспільних відносин 
на зміну первісному суспільству 
приходить рабовласницьке су-
спільство – перша класова суспіль-

но-економічна формація. Окремі 
народи, створивши землеробські 
та скотарські поселення, досяга-
ють рівня урбанізації. У практиці 
господарства з’являються найпро-
стіші елементи товарно-ринкових 
відносин, що поглиблює розподіл 
праці, формує великі сфери госпо-
дарчої практики – сільське госпо-
дарство, торгівлю, ремесла та ін.

У цей час з’являються більш-
менш системні концепції вихован-
ня, які, крім загальнопедагогічних 
ідей, охоплювали і виховну про-
блематику раннього дитинства. 
Умови, мета, засоби виховання по-
чали орієнтуватися на забезпечен-
ня диференційованого засвоєння 
культури. Освіта розвивалася від-
повідно до соціального та майно-
вого становища. Фізична культура 
також набувала класового характе-
ру. Панівний клас створив, у від-
повідності з рівнем матеріального 
життя суспільства і своєї ідеології, 
необхідні умови для виховання і 
військово-фізичної підготовки під-
ростаючого покоління свого класу. 
Створювались спеціальні системи, 
в яких основна увага приділялась 
фізичному вихованню. Ці системи 
були спрямовані на те, щоб зміц-
нити рабовласницьку державу, 
дати військову і фізичну підготов-
ку майбутнім воїнам-рабовласни-
кам (рис. 3).

Формування державно-правових 
форм регулювання

 суспільної практики

Розвиток приватної 
власності

Фізичне 
виховання

Економічне 
і соціальне 

розмежування 
населення

Формування 
привілейованого класу

Формування інституту рабства 
і найбідніших верств 
вільного населення

Рис. 3. Передумови формування системи фізичного виховання 
у рабовласницькому суспільстві (ІV тис. до н.е. – сер. V ст.)
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У рабовласницьку епоху за-
родилися елементи розподілу ви-
ховання на дошкільне і шкільне, 
що було пов’язане з тим, що у 
великих культурах цього періоду 
– у Стародавньому Єгипті, Месо-
потамії, Стародавній Індії, Ста-
родавньому Китаї, а пізніше – у 
культурі античності (Стародавній 
Греції і Стародавньому Римі) ви-
никли школи.

Як зазначає Т. І. Поніманська 
(2006), саме на ту пору припадає 
виникнення поняття «педагогіка» 
(грец. рaidos – дитя, аgо – веду, 
виховую), яке трактувалось як 
дітоводіння, дітоводство. Дітово-
дом називали раба, котрий супро-
воджував нащадка свого повели-
теля до школи й зі школи додому, 
а згодом – раба, обов’язком якого 
був догляд і виховання дітей удо-
ма. Пізніше воно поширилося на 
людей, котрі професійно займа-
лися навчанням і вихованням ді-
тей: жреців (Вавилон, Єгипет, Си-
рія), найталановитіших громадян 
(Греція), державних чиновників 
(Рим).

Першими досягли значних 
успіхів в освіті Єгипет, Індія і 
Китай. З розповсюдженням ра-
бовласництва в Єгипті у галузі 
соціальної ролі і структури фізич-
ної культури відбулись важливі 
процеси перебудови. В результа-
ті різноманітних реформ освіти 
фізичне виховання, яке спочат-
ку було розповсюджене тільки 
у сім’ях родової верхівки, стало 
застосовуватись і в засіданнях, 
де готували чиновників і жреців. 
Створювались також училища 
для підготовки танцівниць храмів 
для містерії Ізіди-Осіріса-Гора.

Давня Індія була центром Пів-
денноазійської цивілізації, ста-
новлення якої почалось у другій 
половині ІІ-го тис. до н.е. й осо-
бливо інтенсивно відбувалось 
протягом І тис. до н.е. Індуїстська 
педагогіка спиралася на уявлен-
ня, згідно з яким дитина осягає 
священний закон і обов’язок, 
справедливість та істинність у 
процесі навчання. У значній мірі 

спрямованість фізичного вихо-
вання у Стародавній Індії визна-
чали психосоматичні практики 
– ритуальна оздоровча гімнасти-
ка, самооборона без зброї, танці, 
система масажу. Саме у цей пері-
од закладаються основи системи 
йоги.

На теренах Індії існувала су-
вора система каст: священики 
(«брахмани»), військові («кша-
трії»), ремісники, торгівці («шу-
дри») і недоторкані («парії») – на-
щадки рабів, люди, які виконували 
важку фізичну і брудну працю. 
Для кожної із цих каст існувала 
певна система фізичної підготов-
ки, до якої залучались діти. Так, 
брахмани і кшатрії займались їз-
дою верхи, вправами із зброєю, 
гімнастикою йога. У той же час, 
кшатрії вважали неприйнятним 
для себе заняття танцювальними 
вправами, а також використання 
різноманітних вправ з предме-
тами. Для кшатріїв головне зна-
чення мала обов’язкова система 
військової підготовки: стрільба із 
луку, їзда верхи, фехтування, вес-
лування, плавання. Представники 
провідних каст регулярно брали 
участь у змаганнях, які проводи-
ли на честь різноманітних свят. 
У VІІ-VІ ст. до н.е. в Індії існу-
вав культ гри на дошках. Серед 
них виділялась гра «чотарунга», 
яка пізніше була модифікована 
у шахи. Таким чином, розвиток 
фізичного виховання у Стародав-
ній Індії знаходився під сильним 
впливом культової практики, а 
його форми і засоби були суворо 
обумовлені належністю дитини 
до тієї або іншої соціальної групи 
(касти).

У І-му тис. до н.е. інтенсивно 
формувалася Далекосхідна циві-
лізація, що зародилася на терито-
рії Давнього Китаю. Ідеологічно її  
репрезентувало конфуціанство – 
вчення давньокитайського мисли-
теля Конфуція (прибл. 551-479 рр.
до н.е.), що містить міркування 
про стосунки батьків і дітей, які 
повинні бути пройняті добротво-
ренням і високою моральністю. 

Йдеться в цьому вченні і про роль 
прикладу дорослих у вихован-
ні дітей, справедливих дій щодо 
них, значущості сім’ї у вихованні 
дитини. Конфуцій вказував на не-
обхідність державної підтримки 
освіти, у тому числі розвитку за 
допомогою держави широкої ме-
режі шкіл для масового навчання.

Великий вплив на суспільну 
значущість фізичної культури у 
Давньому Китаї здійснили праг-
матичні природно-філософські 
погляди і медичні знання, які були 
отримані емпіричним шляхом. За 
допомогою методів лікування з 
використанням рухів була отри-
мана можливість здійснювати 
суттєвий вплив на функціонуван-
ня організму людини.

Під час панування першої ди-
настії – Шан (ХІV-ХІ ст. до н.е.) 
були систематизовані лікувально-
терапевтичні рухи і вправи вій-
ськової підготовки. У цей період 
основу військово-фізичної підго-
товки складали змагання на коліс-
ницях, стрільба із луку, полюван-
ня, метання спису і рукопашний 
бій без зброї.

Стародавня фізична культура 
досягла розквіту під час пану-
вання династії Чжоу (ХІ-ІІІ ст. до 
н.е.). Відносно самостійні цен-
три поселення об’єднаної імперії 
створювали сприятливі умови, 
які були аналогічні тим, що були 
в античних полісах. Подібно до 
«каллогатії» античних греків, у 
Давньому Китаї також склалась 
власна система ідеалів у галузі фі-
зичного виховання, яка знайшла 
свій вираз у принципі «сань мей». 
У відповідності з цим принципом 
«сань» був виразом внутрішньої, 
а «мей» – зовнішньої досконалос-
ті.

Ця система ідеалів знайшла 
свої відображення у «Вченні про 
вигодовування життя» («Яншен-
сюе») котре сформувалось як ці-
лісна система знань про вдоско-
налення організму людини. Це 
вчення охоплювало різноманітні 
галузі людської діяльності: ме-
дицину, педагогіку, оздоровлення 
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засобами фізичних вправ, вій-
ськове мистецтво та ін. Системи 
оздоровчих фізичних вправ до-
зволяли використовувати прихо-
вані резерви організму людини, 
розвивати її психофізичні якості у 
гармонії з природою.

Більш зорієнтованими на про-
блеми педагогіки як реальної 
практики були мислителі анти-
чного світу, яким належать перші 
спроби вікової періодизації на-
вчання і виховання, відповідного 
добору змісту, застосування форм 
і методів виховного впливу.

На цю пору припадають перші 
спроби системного погляду на ви-
ховання дітей у дошкільному віці 
з урахуванням його значущос-
ті для всього подальшого життя 
людини. Йшлося про фізичний 
розвиток дитини, формування 
навичок мовлення, підготовку до 
системного навчання у школі.

Перші спроби наукового підхо-
ду до виховання знаходимо у пра-
цях Сократа (469-399 рр. до н.е.), 
Демокрита (460-370 рр. до н.е.), 
Платона (427-347 рр. до н.е.), 
Аристотеля (384-322 рр. до н.е.), 
Квінтиліана (35-96 рр. до н.е.) та 
ін.

Так, Платон вперше визначив 
зміст понять «виховання» і «на-
вчання», їх вплив на суспільство. 
Здійснення виховних функцій він 
розглядав у єдності з ідеєю ран-
нього виховання дітей у статусі 
вільних громадян, які змалку охоп-
лені системою спеціальних дер-
жавних закладів.

Платон обґрунтував теорію 
гармонійного розвитку духовних 
і фізичних якостей. Платон був 
прибічником спартанської систе-
ми виховання молоді із значним 
розширенням її у межах розумо-
вої освіти. За системою Платона 
діти дошкільного віку повинні за-
йматись іграми на майданчиках, з 
12 до 16 років відвідувати школи 
гімнастики − палестру, наступні 
два роки проходити військово-
гімнастичну підготовку в ефебії. 
Система Платона переслідувала 
мету всебічного виховання соці-

альних груп філософів і військо-
вих, які зневажливо відносились 
до фізичної праці. Платон вислов-
лював доцільні міркування щодо 
дошкільного виховання, послі-
довності державної системи ви-
ховання. Він вважав, що розумове 
і фізичне виховання дає позитив-
ний ефект тоді, коли молодь буде 
вести стриманий спосіб життя із 
збереженням правил гігієнічного 
характеру.

Аристотель розглядав до-
шкільний вік як особливо важ-
ливий етап у формуванні осо-
бистості. Відомо, що Аристотель 
був вихователем Олександра Ма-
кедонського і видатним вченим, 
послідовником Платона. Вчення 
Аристотеля про діалектику є до-
сить актуальним і сьогодні. Він 
висунув теорію про єдність форми 
і змісту, про розвиток всього, що 
існує. За Аристотелем тіло і душа 
людини взаємозв’язані. Трьом ви-
дам душі (рослинної, вольової і 
розумної) відповідають три види 
виховання: фізичне, моральне і 
розумове. Фізичне виховання по-
винно передувати розумовому. У 
трактаті «Політика» Аристотель 
наголошує, що «… хлопчиків по-
трібно (перш за все) віддавати у 
руки вчителів гімнастики і пе-
дотрибів: перші наведуть у на-
лежний стан їх організми, а другі 
будуть спрямовувати відповідним 
чином їх заняття гімнастикою». 
Аристотель, на відміну від Плато-
на, не був прихильником спартан-
ської системи виховання за її за-
йву суворість і важкі вправи. Він 
виступав проти того, щоб гімнас-
тичній освіті надавали «атлетич-
ний» напрям, оскільки це заважає 
природному розвитку дітей.

Сократ вказував на те, що міц-
не здоров’я людини, яке форму-
ється у ранньому віці, у подаль-
шому житті буде оберігати її від 
багатьох негараздів.

Філософ-матеріаліст Демо-
крит відмічав, що вправляння 
тіла має більше значення для фор-
мування людини, ніж її природні 
дані.

Пізніше Квінтиліан наголошу-
вав на значенні виховного впливу 
дорослих, передусім, батьків, го-
дувальниці, педагогів на дитину в 
ранньому і дошкільному віці. Він 
вказував на необхідність фізично-
го розвитку дітей, ознайомлення з 
навколишнім світом, підкреслю-
ючи важливість позитивних емо-
цій у формуванні їхнього життє-
вого досвіду.

Загалом дошкільне виховання 
(у тому числі – і фізичне) в ан-
тичному світі виявлялось у двох 
системах: спартанської та афін-
ської.

Спарта була консервативною, 
олігархічно-військовою держа-
вою. Тому в основі спартанської 
системи виховання була ідея ви-
ховання юнака, сильного духом, 
фізично розвинутого воїна. Ви-
ховання хлопчиків було справою 
державною, яка суворо регла-
ментувалась і контролювалась. 
Суспільне виховання розпочина-
лось з перших днів життя. Ново-
народжених оглядали геронти 
(старійшини). Хворим і слабким 
дітям право на життя не давали, 
а здорових малюків віддавали го-
дувальницям. Годувальниці були 
першими професійними вихова-
тельками у Давній Греції. Вони 
привчали дітей до життя у суво-
рих умовах: не боятися темряви, 
виявляти помірність в їжі, не ве-
редувати і не плакати від болю, 
холоду та ін. Державне навчання, 
яке було розраховано на 12 ро-
ків, розпочиналось із 7-річного 
віку. Воно складалося із системи 
військової підготовки і включа-
ло фізичні вправи, гімнастику, 
змагання, навчальні походи, по-
лювання та ін. Інтелектуальному 
вихованню приділялось мало ува-
ги – спартіати ледь вміли читати 
і писати.

У демократичних Афінах 
склалася зовсім інша система ви-
ховання, яка була спрямована на 
гармонійний розвиток особис-
тості дитини («каллоготія»). Ви-
хованню моральних, розумових і 
фізичних якостей людини приді-
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лялось однакова увага. Дітей на-
вчали читанню, письму, лічбі, грі 
на музичних інструментах (кифа-
рі, лірі). Особливе значення при-
ділялося залученню дитини до 
мистецтва, культури. У програмі 
органічно поєднувалися поезія, 
танці, музика, читання класичної 
літератури (твори Гомера, Езопа, 
Софокла та ін.). Вихованню тіла 
сприяли заняття гімнастикою, а 
також участь у змаганнях («атле-
тика»).

У системах фізичного вихо-
вання Давньої Греції використо-
вувалась велика кількість засобів 
у вигляді фізичних вправ, методів, 
організаційних форм, які можна 
об’єднати під загальною назвою 
«гімнастика». За своїм змістом 
стародавня гімнастика поділялась 
на три розділи: палестрику, орхе-
стрику та ігри.

Основою палестрики було п’я-
тиборство (пентатлон), яке скла-
далось з бігу, стрибків у довжину, 
метання спису і диску, боротьби. 
У п’ятиборстві знайшла своє ві-
дображення ідея всебічного роз-
витку громадянина за допомогою 
вправ, які розвивають швидкість, 
силу, спритність і витривалість. 
До палестрики відносились також 
плавання, фехтування, їзда верхи, 
стрільба із луку.

Ігри складали розділ гімнасти-
ки, який найчастіше використову-
вали під час занять з дітьми. Це 
були різноманітні ігри з м’ячем, 
утриманням рівноваги, бігом. Різ-
номанітні ігри відображали осо-
бливості існування того чи іншо-
го полісу.

Орхестрика включала в себе 
різні вправи для розвитку плас-
тики. Ці вправи часто використо-
вувались як підготовчі для оволо-
діння вправами палестрики. До 
орхестрики входили також бага-
точисельні танці, які відігравали 
значну роль у Греції при здійснен-
ні культових обрядів і видовищ.

Багато уваги приділялось гігі-
єні. Зверталась увага на правиль-
не дихання і загартування, тому 
діти виконували фізичні вправи 

на сонці і в затишку, під час силь-
ного вітру. Застосувався також 
масаж.

Таким чином, гімнастика як 
сукупність засобів всебічного фі-
зичного розвитку і оздоровлення 
дітей і молоді, займала у Давній 
Греції важливе місце у системах 
виховання рабовласників різних 
старогрецьких держав (полісів). 
Загальним в цих системах була їх 
чітка класова спрямованість, до-
сконалість організації виховного 
процесу, значна ефективність у 
реалізації соціальних потреб.

На відміну від Стародавньої 
Греції, де підготовка майбутньо-
го воїна-рабовласника здійсню-
валась у спеціальних закладах, у 
Стародавньому Римі виховання 
зберегло домашній характер. До 
вступу в армію римські юнаки 
знаходились у сім’ї, у колі своїх 
однолітків. Засобами їх фізично-
го виховання були різноманітні 
старовинні ігри і вправи. Старші 
хлопчики вправлялись переважно 
у бігу, метаннях, боротьбі, фех-
туванні. Діти з патриціанських 
родин багато часу приділяли 
вправам в їзді верхи. Батьки від-
повідали за військово-фізичне 
виховання підростаючого поко-
ління.

Висновки
Отже, у давні часи (період до 

н.е.) людство накопичило багатий 
досвід педагогічної діяльності, 
виховання підростаючого поко-
ління. Видатні мислителі, філо-
софи античності розмірковуючи 
над проблемами природи люди-
ни, шляхах її вдосконалення, 
сформулювали перші педагогіч-
ні ідеї, положення, рекомендації 
про виховання і навчання дітей і 
підлітків. Висловлювання давніх 
філософів, які зберегла для нас 
історія, їх праці, що дійшли до 
наших днів, ще не можна назвати 
педагогічними теоріями, віднести 
до галузі науки. Самі філософи 
дивились на педагогіку як на мис-
тецтво вести дитину по життю. 
Тим не менш, необхідно відміти-

ти, що перші педагогічні погляди 
з’явились у надрах філософії і 
були передумовами становлення 
педагогіки як науки.
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