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Знання вітчизняної і світової педагогічної спадщини формує 

уявлення про передумови, умови, фактори, рушійні сили і 

тенденції розвитку ідей про дошкільну освіту. Опанування джерел 

і методів вивчення і розуміння педагогічних феноменів минулого 

допомагає глибше усвідомлювати, раціональніше вирішувати 

сучасні проблеми дошкільної педагогіки та розбудовувати систему 

дошкільної освіти. 

Як самостійна галузь науково-педагогічних знань дошкільна 

педагогіка визрівала у лоні загальної педагогічної науки, 

виокремившись із неї у першій половині XIX століття. Проте 

педагогічна думка з найдавніших часів, крім загальнопедагогічних 

проблем, розглядала і специфічні, зокрема ті, що стосуються 

виховання і навчання дітей у дошкільному дитинстві. 

Перші педагогічні погляди, думки та ідеї, що стосуються 

виховання і навчання дітей, з’явилися у навчаннях давньогрецьких 

філософів – Демокріта, Сократа та ін. (IV-III ст. до н.е.). 

У середні віки педагогічна думка розвивалася в умовах епохи 

рабовласницького ладу і феодалізму. Розвиток ідей виховання і 

навчання дітей в основному змістився з філософського на 

релігійний аспект. Завдяки цьому в Середньовіччі найбільшого 

поширення набули ідеї морального розвитку та виховання. 

Наукова педагогічна думка зародилася в XVII ст. В основу 

педагогічних поглядів та ідей в епоху Відродження лягла ідея 

виховання гармонійно розвиненої особистості, яка володіє 

фізичною і духовною досконалістю, вміє цінувати життя. 

 



 

На становлення і розвиток дошкільної педагогіки в епоху 

Нового часу значно вплинули оптимістичні погляди на природу 

дитини, закладені епохою Відродження, ідеї та педагогічна 

діяльність Я. А. Коменського, Дж. Локка, І. Г. Песталоцці та ін. 

У становленні суспільної системи дошкільного виховання та 

освіти в добу Просвітництва величезна роль належить дошкільним 

установам Франції. Було створено систему «материнських шкіл» 

для маленьких дітей, що втілили ідеї сімейного виховання в 

практиці суспільного виховання. Розроблена тоді під керівництвом 

П. Кергомар програма виховання застосовується і в даний час (з 

невеликими змінами). У цей же час йде інтенсивна розробка 

педагогічних теорій (теорія вільного виховання Ж. Ж. Руссо та ін.) 

та авторських педагогічних систем (Ф. Фребеля, М. Монтессорі та 

ін.), які були реалізовані в дитячих садках Німеччини та інших 

країн Європи. Створюються асоціації вихователів. 

У XX ст. педагогічна наука розвивалася бурхливими темпами 

як на Заході, так і на Сході, орієнтуючись на науково-технічний 

прогрес і зміну соціальних запитів суспільства на виховання 

майбутнього покоління. 
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