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Внесок педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ століття  

в розвиток антропологічних ідей
Іонова О.М., Кот О.П.
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Анотації:
Виявлено і систематизовано групи 
антропологічних ідей: ідеї самоцін-
ності людської особистості, гума-
нізації освіти, загальнолюдського 
виховання; ідеї цілісного розвитку 
дитини, виховального й розвиваль-
ного навчання; ідеї саморозвитку й 
самореалізації особистості, актив-
ності дитини в навчальному процесі; 
ідеї природовідповідності розвитку 
дитини, культуровідповідності ви-
ховання й народності в педагогіці; 
ідеї  вільного виховання;  ідеї збе-
реження здоров’я дитини у процесі 
навчання; ідеї впливу особистості 
вчителя на розвиток особистості 
дитини. Визначено внесок педагогів 
другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття в їх розвиток: обґрунтуван-
ня антропологічного універсалізму 
як фундаменту теорії та практики пе-
дагогіки; визначення мети, завдань, 
принципів, умов гуманно-антропо-
логічного виховання; виявлення ви-
мог до вчителя як антрополога; роз-
робка психолого-педагогічних основ 
цілісного розвитку й саморозвитку 
особистості, концепцій національної 
школи, змісту антропо-зорієнтова-
ної початкової освіти, організаційних 
форм і методів її реалізації; розши-
рення термінологічного поля дослі-
джуваної проблеми. Обґрунтовано 
етапи розвитку антропологічних ідей 
у вітчизняній педагогіці впродовж до-
сліджуваного періоду.

Ионова Е.Н., Кот Е.П. Вклад педаго-
гов второй половины ХІХ – начала ХХ 
столетия в развитие антропологиче-
ских идей. Выявлено и систематизиро-
вано группы ведущих антропологических 
идей: идеи самоценности человеческой 
личности, гуманизации образования, 
общечеловеческого воспитания; идеи 
целостного развития ребенка, воспи-
тывающего и развивающего обучения; 
идеи саморазвития и самореализации 
личности, активности ребенка в учебном 
процессе; идеи природосоответствия 
развития ребенка, культуросоответствия 
и народности в педагогике; идеи свобод-
ного воспитания; идеи влияния личности 
учителя на развитие личности ребенка. 
Определен вклад педагогов исследуе-
мого периода в развитие антропологи-
ческих идей: обоснование антропологи-
ческого универсализма как фундамента 
теории и практики педагогики, определе-
ние цели, задач, принципов, условий гу-
манно-антропологического воспитания, 
выявление требований к учителю как у 
антропологу, разработка психолого-пе-
дагогических основ целостного развития 
и саморазвития личности, концепций 
национальной школы, содержания ан-
тропо-ориентированного начального 
образования, организационных форм 
и методов ее реализации, расширение 
терминологического поля исследуемой 
проблемы. Обосновано этапы развития 
антропологических идей в отечественной 
педагогике исследуемого периода.

Ionova O.M., Kot Ye.P. The contribution 
of teachers of the second half of XIX – 
early XX century in the development 
of anthropological ideas. Identified 
and systematized group of leading 
anthropological ideas: the idea of self-
worth of the human person, humanization 
of education, universal education; the idea 
of the holistic development of the child, 
educating and developing training; the idea 
of self-development and self-realization, 
the child’s activity in the learning 
process; the idea of correspondence 
with nature of child development, and 
the nation, correspondence with culture 
and nationality in pedagogy; the idea of 
free education; the idea of the influence 
of the teacher’s personality on the 
development of the child. The contribution 
of teachers of observable period in the 
development of anthropological ideas: 
anthropological study of universalism as 
the foundation of the theory and practice 
of pedagogy; identifying goals, objectives, 
principles, conditions of humanely and 
anthropological education; identify 
requirements for teacher as anthropologist; 
the development of psychological and 
pedagogical foundations of holistic 
development and self-identity, concepts of 
national schools, the content of anthropo-
oriented primary education, organizational 
forms and methods of implementation; 
extension of terminological field of 
research problem. Justified the stages of 
development of anthropological ideas in 
domestic pedagogy of observable period.
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Вступ1

Одним із пріоритетних завдань сучасної освіти 
є формування всебічно розвиненої особистості, що 
вимагає спеціальної організації навчання школярів, 
спрямованої на формування гнучкості мислення, іні-
ціативності й самостійності, творчих здібностей, со-
ціально-моральних якостей, здатності працювати й 
навчатися впродовж усього життя.

У цій площині особливого значення набуває ан-
тропологічний підхід, що передбачає системне вико-
ристання даних усіх наук про людину та їх урахуван-
ня в організації та здійсненні педагогічного процесу. 

Науково вивірене впровадження антропологічного 
підходу в сучасну освітню практику спонукає науков-
ців до ґрунтовного аналізу й осмислення вітчизняної 
антропологічної думки, спрямованої на виявлення у 
спадщині педагогів-антропологів нових аспектів зміс-
ту їхніх педагогічних ідей.

Особливо цінним у цій площині є звернення до 
освітньо-виховного досвіду педагогіки періоду дру-
гої половини ХІХ – початку ХХ століття, що харак-
теризується пошуками шляхів реформування систе-
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ми освіти, інтенсифікацією психолого-педагогічних 
досліджень, створенням і розвитком наукових підва-
лин «нової педагогіки» – педагогічної антропології 
(К.Ушинський та його послідовники), орієнтованої на 
спеціальне вивчення людини для узгодження педаго-
гічної теорії та практики з людською природою.

Аналіз психолого-педагогічної літератури надав 
можливість до основних сучасних шляхів осмислення 
антропологічного підходу та втілення його в освітню 
практику віднести такі:
• розробка методології педагогічної антрополо-

гії, визначення її об’єктно-предметної галузі, об-
ґрунтування понятійно-категоріального апарату 
(В.Андрущенко, Б. Бім-Бад, А.Возняк, І. Дерболав, 
Л.Задорожна, Є. Ісаєв, М.Култаєва, В. Максакова, 
Б.Нікітюк, М.Петруніна, Л.Штефан); 

• історико-педагогічні розвідки становлення й роз-
витку педагогічної антропології (К.Воробйова, 
О.Гентух, Б.Ємельянов, О.Ільяшенко, В.Куликов, 
Н.Матвійчук, М.Окса, В.Пічугіна, В.Пряникова, 
І.Смирнова);

• дослідження науковцями (Б.Ананьєв, Л.Березівська, 
Л.Герасименко, Н.Дічек, Г.Костюк, М. Соловей, 
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ПЕДАГОГІКА 
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О.Сухомлинська, О. Шашков) спадщини педа-
гогів-антропологів (Х.Алчевська, Б.Грінченко, 
П.Каптерев, М.Корф, Т.Лубенець, С. Русова, 
І.Сікорський, К.Ушинський, І.Франко, П.Юркевич); 

• антропологізація педагогічної освіти (І. Аносов, 
Т.Бєльчева, Л.Добровольська, О.Єрмак, Л.Люріна, 
О.Максимов, В.Соколова, Л.Хомич).

Разом із тим на сьогоднішній день відсутнє цілісне 
історико-педагогічне дослідження, в якому було б уза-
гальнено теоретичний і практичний доробок дослід-
ників-антропологів другої половини ХІХ – початку 
ХХ століття. 

Робота виконана відповідно до планів НДР Хар-
ківського національного педагогічного університету 
імені Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є визначення внеску педагогів 

досліджуваного періоду в розвиток антропологічних 
ідей.

Результати дослідження.
Науковий пошук доводить, що педагоги від анти-

чності до середини ХІХ століття особливу увагу при-
діляли пізнанню природи людини як найважливішо-
му фактору у визначенні заходів навчально-виховного 
впливу. Тим самим було закладено передумови роз-
гляду педагогіки з антропологічних позицій.

З’ясовано, що зростання уваги до людини, інтер-
есів особистості в середині ХІХ століття було зако-
номірним наслідком історичного розвитку Росії, до 
складу якої входили українські землі, а саме: падіння 
кріпосного права, буржуазні реформи, зокрема по-
шук ефективних форм демократизації сфери освіти, 
приведення її у відповідність до суспільно-економіч-
них і культурних потреб країни. Сплеск інтересу до 
проблем освіти зумовив виникнення міцного соці-
ально-педагогічного руху, у межах якого активно об-
говорювались цілі, завдання виховання, світоглядні, 
філософські, психологічні засади педагогіки; відбу-
валось творче переосмислення західноєвропейського 
досвіду, окреслювались шляхи розв’язання актуаль-
них для школи й педагогіки завдань.

Доведено, що саме в досліджуваний період від-
булись значні зміни в осмисленні педагогіки з антро-
пологічної точки зору. Це пов’язано насамперед із 
висуненням і реалізацією К. Ушинським ідеї антро-
пологічного універсалізму – ідеї побудови всеосяжного 
цілісного (інтегрованого) знання про людину: у своїй 
знаменитій праці «Людина як предмет виховання. До-
свід педагогічної антропології» [16] він обґрунтував 
необхідність спеціального вивчення людини як нео-
дмінного чинника виховання і розвитку особистості: 
«Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх від-
ношеннях, то вона має перш за все узнати її також у 
всіх відношеннях». 

Ця праця стала першою у світі спробою побудови 
системно-синтезованого наукового знання про люди-
ну, до якого К. Ушинський відніс анатомію, фізіологію 
і патологію людини, психологію, логіку, філологію, 
географію, статистику, політичну економію, історію 

– релігії, цивілізації, філософських систем, мистецтва 
та власно виховання.

Отже, здавна існуюча тенденція всеосяжного ви-
вчення людини як основи теорії освіти вийшла на но-
вий якісний рівень і отримала реальне втілення у праг-
ненні створити адекватну галузь наукового знання.

Вивчення широкого кола літературних дже-
рел (І.Аносов, Б.Бім-Бад, О.Гентух, О.Ільяшенко, 
В.Пічугіна, І.Смирнова) [1; 2; 3; 4; 11; 14], науково-
педагогічної спадщини педагогів-антропологів дослі-
джуваного періоду засвідчує, що вищезгадана праця 
К. Ушинського, загальні тогочасні культурно-освітні 
умови спонукали багатьох учених до осмислення і 
переосмислення питань освіти на антропологічному 
ґрунті, а розвиток антропологічних ідей визначався 
теоретико-практичним «прирощуванням» їх змісто-
вих, організаційних і методичних основ.

Виявлено групи провідних антропологічних ідей 
та визначено внесок педагогів досліджуваного періо-
ду в їх розвиток, що узагальнено в таблиці.

З урахуванням особливостей освітньо-культурно-
го розвитку країни, чинників неодноразового рефор-
мування системи освіти, специфіки поглядів, прак-
тичної діяльності передових вітчизняних науковців, 
педагогів-антропологів, розвитку педагогічної науки, 
зокрема дидактики початкової школи, змін цілей, 
змісту, форм і методів реалізації початкової освіти об-
ґрунтовано етапи й основні тенденції розвитку антро-
пологічних ідей у вітчизняній педагогіці другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ століття, а саме:

• перший етап (1856 – 1880 рр.) – етап постановки 
та створення наукового базису проблеми антропологі-
зації педагогічного знання, що пов’язується з такими 
основними аспектами, як: 

а) пропаганда М. Пироговим ідеї необхідності ви-
ховання насамперед людини («усі, хто готується бути 
корисними громадянами, мають спочатку навчитись 
бути людьми»; стаття «Питання життя», 1856 р.) [10] 
як перша заявка та своєрідна програма розвитку педа-
гогічної антропології у вітчизняній науці; 

б) осмислення першорядності вивчення природи 
людини як основи педагогіки (П.Редькін «Що таке ви-
ховання», 1857 р.) [12], антропології як універсальної 
науки про людину (М.Чернишевський «Антрополо-
гічний принцип у філософії», 1860 р.) [17]; 

в) обґрунтування К. Ушинським (праця «Людина 
як предмет виховання. Досвід педагогічної антропо-
логії»; 1868–1869 рр.) необхідності пізнання людини 
як основи для побудови системи освіти; уведення тер-
міну «педагогічна антропологія» та наповнення його 
конкретним змістом; науково-доцільна побудова ці-
лісного знання про людину як предмет виховання.

 На цьому етапі спостерігається активна підтримка 
антропологічних ідей К. Ушинського його послідов-
никами (М.Бунаков, М.Корф, В.Стоюнін). 

У площині осмислення і сприйняття ідеї антро-
пологічного універсалізму найбільш помітними були 
статті І.Мечникова («Виховання з антропологічної 
точки зору», 1884) [9], П.Каптерєва («Ушинський 
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про суспільні та антропологічні основи виховання», 
1885) [6], П.Лесгафта («Антропологія і педагогіка», 
1889) [8], у яких автори наголошують на потребі лю-
динознавчого фундаменту педагогіки: «виховна ді-
яльність – діяльність, що спирається на науку,… ви-
магає серйозної ґрунтовної підготовки» (П.Каптерєв); 
антропологія – єдина й головна «основа педагогічної 
справи» (П.Лесгафт); завдання педагогіки – «відшу-
кування умов, придатних для різних стадій розвитку 
дитини,… установлення повної гармонії між істотою, 
яка розвивається, та оточенням» (І.Мечников).

Доведено, що основним недоліком цього етапу 
було обмежене поширення антропологічних ідей, а 
досвід розробки К.Ушинським педагогічної антро-
пології як розділу всередині педагогіки не віднайшов 
розуміння і продовження внаслідок непідготовленості 
педагогічної свідомості;

• другий етап (90-ті рр. ХІХ століття – 1919 рр.) 
– етап розвитку антропологічних ідей у контексті ви-
никнення різних педагогічних концепцій, які базува-
лись, з одного боку, на власних інтерпретаціях суті 
людини як предмету виховання, з іншого – на однако-
вій методологічній основі – ідеях К.Ушинського про 
необхідність пізнання людини як основи побудови пе-
дагогічного процесу.

Проведений науковий пошук засвідчує, що про-
тягом цього етапу оформлювались і розвивались такі 
основні концепції (течії) у вітчизняній педагогічній 
антропології (за Б.Бім-Бадом) [2]: синтетична, при-
родничо-наукова, соціологічна, досвідна, філософ-
ська, теологічна.

Так, прибічники синтетичної концепції 
(В.Бехтерев, П.Блонський, М.Демков, О.Лазурський, 
П.Лесгафт, М.Рубінштейн), як і К.Ушинський, були 
переконані в тому, що теорія виховання має бути по-
будована на системних уявленнях про людину, що ви-
магає синтезу всіх антропологічних наук. 

Найбільш значний внесок у розвиток антропо-
логічних ідей у руслі синтетичної течії було зробле-
но П.Каптерєвим, яким уперше в науці було введено 
ємне поняття «педагогічний процес» як єдності біоло-
гічно-природного та соціально-культурного у проце-
сі розвитку дитини («Педагогічний процес», 1905 р.) 
[5]. Він також наполягав на розв’язанні «складного 
антропологічного завдання» – вивченні вихованця, 
був переконаний, що хорошими педагогами «можуть 
бути тільки люди широкої, ґрунтовної освіти на осно-
ві антропології» («Педагогічна психологія», 1914 р.). 

Важливу роль мала також низка статей К.Сент-
Ілера «Керівні замітки з читання народними вчи-
телями педагогічних творів» (1891 р.) [13], де було 
зроблено спроби наблизити антропологічні ідеї 
К.Ушинського до практики виховання.

Представники інших течій дещо звужували підхід 
до людини і концентрували увагу на вивченні певних 
наукових галузей. 

Так, діячі природничо-наукової концепції 
(В.Вахтерев, О.Нечаєв, Г.Россолімо, М.Румянцев) 
орієнтувались на фізіологію, психологію та меди-

цину як основу педагогіки (соціальний фактор фор-
мування особистості і суспільні науки ними не вра-
ховувались); соціологічної (П.Кропоткін, М.Рубакін, 
В.Чорнолуський, М.Чехов) – робили акцент на 
суспільних науках, розглядаючи розвиток індивіда 
як процес соціалізації (перетворення людини з біо-
логічної істоти в соціальну); досвідної (О.Зеленко, 
О.Фортунатов, С.Шацький) – наголошували на всебіч-
ному вивченні людини як узагальненні фактів із прак-
тичного досвіду (емпіричні спостереження за психіч-
ними процесами дитини, урахування впливу факторів 
дитячого життя); філософської (К.Вентцель, С.Гесен, 
О.Селиханович) – уважали педагогіку прикладною 
філософією (зокрема К.Вентцель розглядав людину 
як істоту, котра включена в соціальне середовище і 
Космос, та спрямована на гармонізацію природної й 
моральної суті особистості); теологічної (М.Бердяєв, 
В.Зеньковський, В.Соловйов, Є.Трубецький) – роз-
робляли антропологічні ідеї, пов’язані з християн-
сько-релігійною суттю відношень людини зі світом, із 
вихованням особистості як відкриттям у собі вищого 
(божественного) «Я».

Розвиток антропологічних ідей на етапі, що вивча-
ється, був нерозривно пов’язаний із зародженням но-
вої наукової галузі – педології (В.Бехтерев, В.Кащенко, 
О.Лазурський, О.Нечаєв, Г.Россолімо, М.Румянцев, 
І.Сікорський, Г.Трошин) – «науки про дітей», покли-
каної об’єднати різноманітні дані про дитину (психо-
логії, педагогіки, фізіології, медицини, соціології та 
ін.) та дати повну картину її вікового розвитку.

Для досліджуваного періоду характерним було 
також «становлення національної системи освіти 
й виховання, внесення національного компоненту 
у структуру педагогічної науки» (О.Сухомлинська) 
[15], українізація, світськість, доступність, трудо-
вий принцип, вільний розвиток дитини. Українські 
педагоги та освітні діячі (Ф.Вовк, В.Дурдуківський, 
С.Єфремов, Т.Лубенець, О.Музиченко, О.Русов, 
С.Русова, Я.Чепіга, С.Черкасенко) розвивали антро-
пологічні ідеї, працюючи над створенням української 
школи, науково-методичним забезпеченням почат-
кової освіти на засадах етнокультури, національної 
ментальності, духовності українського народу, само-
свідомості й гідності людини, причетної до свого на-
роду, самоцінної вільної істоти, яка єдина з природою 
та Богом.

Водночас треба наголосити на тому, що, незважаю-
чи на усвідомлення педагогічною громадськістю зна-
чущості антропологічних ідей, відбувалося досить по-
вільне їх упровадження у масову початкову школу, якій 
була притаманна низка недоліків (неуважність до осо-
бливостей дитини, небажана спеціалізація з молодших 
класів, надмірна щоденна розумова праця тощо). 

Узагальнення результатів науково-педагогічного 
пошуку дають підстави зробити такі висновки.

Виявлено та систематизовано групи провідних ан-
тропологічних ідей: ідеї самоцінності людської осо-
бистості, гуманізації освіти, загальнолюдського вихо-
вання; ідеї цілісного розвитку дитини, виховального й 
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розвивального навчання; ідеї саморозвитку й самореа-
лізації особистості, активності дитини в навчальному 
процесі; ідеї природовідповідності розвитку дитини, 
культуровідповідності та народності в педагогіці; ідеї  
вільного виховання,  ідеї збереження здоров’я дитини 
у процесі навчання; ідеї впливу особистості вчителя 
на розвиток особистості дитини.

Визначено внесок педагогів досліджуваного пе-
ріоду в розвиток антропологічних ідей: обґрунтуван-
ня антропологічного універсалізму як фундаменту 
теорії та практики педагогіки; визначення мети, за-
вдань, принципів, умов гуманно-антропологічного 
виховання; виявлення вимог до вчителя як антропо-
лога; розробка психолого-педагогічних основ ціліс-
ного розвитку й саморозвитку особистості, концепцій 
національної школи, змісту антропо-зорієнтованої 
початкової освіти, організаційних форм і методів її 

реалізації; розширення термінологічного поля дослі-
джуваної проблеми.

Обґрунтовано етапи розвитку антропологічних 
ідей у вітчизняній педагогіці в 1856–1919 рр.: перший 
етап (1856–1880 рр.) – етап постановки та створення 
наукового базису проблеми антропологізації педа-
гогічного знання; другий етап (90-ті рр. ХІХ століт-
тя–1919 рр.) – етап розвитку антропологічних ідей у 
контексті виникнення різних педагогічних концепцій 
(синтетична, природничо-наукова, соціологічна, до-
свідна, філософська, теологічна).

Перспективними напрямами подальших дослі-
джень уважаємо узагальнення й виявлення специфіки 
впливу антропологічних ідей на діяльність початкової 
школи в різних регіонах України, вивчення питань 
підготовки вчителя початкових класів до реалізації 
антропологічних ідей.
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