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Стаття присвячена проблемі висвітлення основної концепції педагогічної течії філантропізму, яка заключається у 
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виховання. Всі представники педагогічної течії філантропізму звертали увагу і на організацію шкільного життя. 
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Постановка проблеми. У сучасній педа-

гогічній науці спостерігається глибоке зацікав-

лення історичним минулим. Педагоги та істо-

рики намагаються осмислити та узагальнити 

освітній досвід, набутий упродовж багатьох 

віків не лише в Україні, а й за її межами.  

Суспільно-політичні та економічні процеси, 

що відбуваються в Україні, вимагають пов-

ного педагогічного бачення проблеми вихо-

вання дитини в системі національної освіти. 

Важливим є завдання гармонійно вихованої, 

творчої особистості. Тому проблема гармо-

нійного виховання дитини перебуває у центрі 

уваги педагогічних і суспільних кіл світу. Ця 

проблема увійшла до золотого фонду наукової 

думки, дозволила усвідомити гуманістичну 

сут-ість феномену виховання, стала базовою в 

його теорії і практиці, метою й кінцевим 

результатом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сьогодні наукова спадщина гармонійного ви-

ховання в німецькій педагогіці XVIII – XIX ст. 

знаходиться у полі зору російських учених. У 

дослідженнях Г. Козлової, В. Бондар, Н. Нови-

кова, Л. Образцова, В. Підшивалова, П. Соко-

лова, Х. Чеботарьова, Д. Кравченко, Л. Пань-

кової, О. Плотнікової, О. Тулупової підкрес-

люється значення педагогічної спадщини німе-

цьких педагогів для розвитку теорії та практи-

ки гармонійного виховання. 

Різні аспекти розвитку ідей гармонійного 

виховання в історії педагогіки розглядаються в 

працях українських дослідників – О. Алексан-

дрової, В. Литвинова, Д. Наливайка, Л. Вахов-

ського, А. Завальнюк, М. Левківського та ін.; 

німецьких – Я. Буркгардта, К. Бурдаха, Е. Кас-

сірера та ін.; англійських – Д. Саймондса, 

У. Вудварда та ін. учених.  

Метою даної статті є висвітлення основної 

концепції педагогічної течії філантропізму, яка 

заключається у проблемі гармонійного 

виховання дитини. 

Філантропізм є прогресивною культурно-

освітньою течією, яка виникла наприкінці 

XVIII ст. у Німеччині під впливом ідей фран-

цузького Просвітництва. Свою назву вона от-

римала від грецьких слів phileo – люблю, 

anthropos – людина. Історики педагогіки роз-

глядають філантропізм як перенесення на 

німецьке підґрунтя ідей Ж.-Ж.Руссо [9,с.181] 

та вчення Дж. Локка [2, с.54].  
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Одним із учасників цього руху, 

засновником педагогічної течії філантропізму 

був Йоган Бернгард Базедов (1724 – 1790) – 

німецький педагог і реформатор системи 

освіти та виховання. 

Всі представники педагогічної течії 

філантропізму звертали увагу і на організацію 

шкільного життя [1, с. 99]. Вони прагнули 

показати, що правильна організація навчання і 

виховання в школі є шляхом до гармонійного 

виховання дитини.  

Більшість прибічників філантропізму 

вимагала повного відділення школи від 

церкви, наполягали  на обмеженні права 

держави втручатися в питання стосовно 

роботи школи. Роль держави вони обмежували 

фінансуванням народної освіти (виділення 

необхідних коштів для оплати роботи 

вчителів, придбання необхідних навчальних 

посібників, комплектування шкільних 

бібліотек). Філантропісти вважали, що в 

завдання держави повинно входити 

забезпечення можливості отримати освіту 

дітям незаможних батьків, яка на той час 

обмежувалася зняттям щотижневої плати за 

відвідування дитиною школи. 

Представниками філантропізму була 

запропонована низка планів організації 

національної шкільної системи для початкової 

та основної шкіл. Орієнтовний навчальний 

план для початківців містив два цикли: 

природничо-математичний та історико-

гуманітарний. Природничо-математичний 

цикл охоплював такі предмети, як математика, 

природознавство, географія та співи. Історико-

гуманітарний – грецьку мову, основи 

латинської мови, читання, історію та релігію. 

Навчальний план основної школи також 

складався з двох циклів: природничо-

математичного та історико-гуманітарного, 

однак спектр предметів, які викладалися був 

значно ширшим. Природничо-математичний 

цикл передбачав викладання алгебри, 

геометрії, тригонометрії, природознавства, 

фізики, хімії, співів та малювання. Історико-

гуманітарний    –  історії, літератури, 

іноземних мов, релігії, латини, політики та 

філософії. 

З упровадження таких планів значне місце 

почало відводитися  школам для дітей із 

народу. Проте, не можна не помітити, що 

плани німецьких педагогів були більш 

помірними та обмеженими порівнянно з 

проектами реорганізації народної освіти в 

революційній Франції: ідеологи французької 

революції мріяли про створення єдиної школи, 

яка б давала всим учням рівні навчальні 

можливості, німецькі ж педагоги, навіть 

найбільш прогресивні, вважали за необхідне 

визначати особливості  залежно від 

приналежності людини до того чи того 

суспільного класу, оскільки “зайве навчання є 

більш пагубним, ніж недостатнім, та доступ до 

наук повинні отримувати тільки ті 

представники простого народу, які виділялися 

своєю геніальністю”                         [8, с. 86].  

Філантропісти, які висували перед 

вихованням завдання розкриття всіх якостей 

людської особистості, на нашу думку, досить 

добре розуміли, що розв’язати це завдання, 

хоча б не сповна, можливо тільки в навчально-

виховних закладах, які будуть незалежними 

від абсолютистської держави. 

Набагато далі у розвязанні цієї проблеми 

пішов один із представників педагогіки 

філантропізму – І. Кампе [10, с. 49]. У своїй 

педагогічній концепції він обґрунтував два 

основних положення:  

1) мета суспільства повинна полягати в 

тому, щоб охороняти права та власність 

кожної людини, якій ніхто не повинен 

заважати в досягненні максимуму щастя;  

2) найкраща держава та, у якій кожному 

члену суспільства пропонувалася повна 

свобода розвитку своїх сил та здібностей будь-

яким шляхом [10, с. 49]. 

Отже, із цих двох положень, які І. Кампе 

називав аксіомами, він робив висновки, які 

стосувались питань шкільної системи. Перший 

із них полягав у тому, що релігія та виховання 

не можуть не контролюватися законодавчим 

шляхом і що кожен громадянин мав право 
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виховувати та навчати своїх дітей так, як він 

вважав за потрібне. Другий висновок, який 

зроблений І. Кампе, стосувався свободи 

вивчення всіх наук та мистецтв. Він 

надзвичайно різко засуджував існування в 

державі якогось одного загальнообов’язкового 

типу школи та обов’язкової релігії, вважаючи і 

те і те перешкодами у розвитку нації. Однак 

І. Кампе зазначав, що він далекий від думки 

про байдужість держави до релігії та 

виховання, оскільки останні були “сильним 

поштовхом моральності” [10, с. 49]. Він 

вимагав тільки істотного обмеження прав 

держави у визначенні форм виховання та форм 

релігії. 

На наш погляд, усі вимоги І. Кампе до 

держави з питань організації шкільної системи 

передбачають: 

1. Виховання в школах не повинне 

порушувати свободу викладання. 

2. Не повинно бути привілейованих шкіл. 

3. Держава не повинна оплачувати роботу 

вчителів. Цю вимогу І. Кампе пояснював тим, 

що держава не могла визначити, за що вона 

платитиме вчителям, а керівники шкіл 

лишалися можливості обирати гарних 

учителів. І. Кампе мав на увазі ще й те, що 

виплачуючи заробітну плату вчителям, 

держава зобов’язує їх вести заняття за 

визначеними підручниками та у визначеному 

напрямку. Однак саме проти цього виступали 

більшість прогресивних педагогів того часу. 

4. Держава не повинна у жодній формі 

здійснювати контроль та нагляд за школами. 

5. Держава не повинна мати своїх шкіл та 

інших виховних закладів. На думку І. Кампе, 

цей факт буде сприяти розвитку громадської 

ініціативи в шкільній справі [10, с. 49]. 

На думку І. Кампе, покращення шкільної 

системи тісно пов’язане з підготовкою 

вчительських кадрів. Тому, виступаючи проти 

втручання держави в шкільну систему, він 

рекомендував, водночас, відкривати державні 

учительські семінарії, а також відправляти за 

кордон за рахунок держави тих молодих 

людей, які хочуть присвятити себе виховній 

діяльності, а для цього їм завчасно слід 

познайомитися з розвитком навчальної справи 

в інших країнах. 

Будучи не тільки теоретиком, а й практиком 

І. Трапп дотримувався протилежного погляду 

щодо цього питання, порівнянно з І. Кампе. На 

його думку, виховання повинне бути 

державним. Вплив держави на дітей починався 

до вступу їх до школи та продовжувався після 

її закінчення. Він вважав, що національне 

виховання можна створити тільки за умов 

буржуазної республіки, яка на його думку, 

відповідала вимогам свободи та рівності [11, с. 

14]. У цьому питанні І. Трапп був 

далекогляднішим за інших педагогів своєї 

епохи. 

Послідовником І. Траппа, був П. Віллауме, 

який дотримувався аналогічної думки щодо 

організації шкільної системи. Погоджуючись 

із         Ж.-Ж. Руссо, він навіть зазначав, що в 

школах більше  морально калічили дітей, аніж 

виховували. 

Опублікування великої роботи П. Віллауме 

“У чому полягало суспільне виховання у 

афінян, лакедемонян та римлян? Чи можливо  

порівнянно з ним знайти план, який би 

підходив до наших звичаїв та до нашого 

характеру правління?” мало досить велике 

значення [12, с. 280]. У цій праці причиною 

того, що при деспотизмі немає належної 

турботи про виховання підданих, П. Віллауме 

вважав, що абсолютизм знаходив більш прості 

та дешеві засоби для підкорення народу. 

Підданий монарха вище за все ставив свої 

власні інтереси та не виконував добровільно 

своїх обов'язків стосовно держави, а тільки за 

примусом. Він зовсім не цікавився питаннями 

держави, тому йому не дозволяли втручатися в 

питання щодо загальнодержавних справ. 

Говорячи про обов’язки громадянина 

республіки, П. Віллауме надавав великої уваги 

необхідності “охороняти свободу від 

владолюбних своїх співгромадян” [12, с. 280]. 

Тобто, П. Віллауме був упевнений, що в 
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умовах республіки кожен громадянин повинен 

жити інтересами своєї держави, переймаючись 

турботою про суспільні справи та працювати 

повною мірою, використовуючи можливості 

та сили. 

Природно, що за такого стану справ сама 

держава була зацікавлена в тому, щоб всі її 

громадяни отримували відповідне виховання, 

яке б готувало  їх до виконання цих досить 

відповідальних обов’язків. Тому, на думку                         

П. Віллауме, виховання повинне бути 

суспільним. З позицій педагога, суспільне 

виховання повинне відповідати двом умовам: 

по-перше, виховання повинне здійснюватися в 

формах, які визначені державою; по-друге, 

виховання повинне фінансуватися за рахунок 

суспільства та контролюватися державними 

чиновниками. Якщо одна з цих умов не 

виконується, то виховання не може вважатися 

суспільним. 

Висновки. Отже, педагоги-філантропісти 

спрямовували свої сили на вивчення дитини, 

ураховуючи її індивідуальні та вікові 

особливості; корінну заміну чинної системи 

освіти на нову, більш прогресивну; створення 

школи нового типу, яка б відповідала вимогам 

часу, яка б не тільки навчала, а й виховувала. 

Філантропісти вважали, що правильна 

організація навчання та виховання в школі є 

шляхом до гармонійного виховання. 
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Москаленко Е.Н. 

ФИЛАНТРОПИЗМ КАК ПРОГРЕССИВНОЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ ГЕРМАНИИ 

КОНЦА XVIII-ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 

Статья посвящена проблеме  основной концепции педагогического течения філантропизма, которая заключается в 

проблеме гармонического воспитания ребенка. Филантропизм является прогрессивным культурно-

образовательным течением, которое возникло в конце XVIII века в Германии под влиянием идей французского 

Просвещения. Свое название она получила от греческих слов phileo – люблю и anthropos – человек. Одним из 

участников этого движения, основателем педагогического течения филантропизм был Иоганн Бернхард Базедов 

(1724 – 1790) – немецкий педагог и реформатор системы образования и воспитания. Все представители 

педагогического течения филантропизма обращали внимание и на организацию школьной жизни. Они стремились 

показать, что правильная организация обучения и воспитания в школе является путем к гармоничному воспитанию 

ребенка. 

Ключевые слова: филантропизм, воспитание, ребенок, педагогическое течение, проблема. 

 

Moskalenko O. 

PHYLANTROPISM AS A PROGRESSIVE CULTURAL AND EDUCATIONAL DIRECTION OF GERMANY 

THE END OF XVIII -FIRST PART OF THE XIX CENTURY. 

The article is devoted to the problem of lighting the basic concept of the pedagogical direction called philantropism, which 

consists of the problem of harmonious education of the child. Philantropism is a progressive educational and cultural 

direction that was in the late eighteenth century in Germany, under the influence of the ideas of the French education. Its 

name is derived from the Greek words phileo – love and anthropos – man. One of the participants of this movement, the 

founder of the pedagogical direction called philantropism was Johann Bernard Basedow (1724 – 1790). He was a German 

educator and reformer of the education system and upbringing. All the representatives of the pedagogical direction called 

philantropism payed attention to the organization of school life. They wanted to show that a proper organization of teaching 

and education at school is a path to a harmonious upbringing of the child. 

Key-words: philantropism, behavior, child, pedagogical direction, problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


