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Значна кількість проблем нашого суспільства 
своїми коріннями сягають глибокої давнини. І 
хоча не завжди ці зв’язки є абсолютно очевид-
ними та опосередкованими значним масивом 
історичних подій, які є більш або менш близьки-
ми сьогоденню, історичний підхід вимагає від 
нас досліджувати всю хронологічну довжину 
явища, яке існує в нашому сучасному житті та 
привертає до себе увагу своє актуальністю. Од-
ним з таких явищ є система політичної освіти, 
яка виступала і продовжує виступати потужним 
ендогенним чинником політичного процесу. 

Дана стаття присвячена розгляду окремих 
історичних аспектів розвитку політико-
освітянських парадигм, які передували сучасно-
му баченню ролі, змісту та місця політичної 
освіти в організованому та керованому процесі 
пізнання політичного світу. Автор не претендує 
на всезагальний аналіз політико-освітянських 
доктрин, що існували в історичному минулому. 
Метою статті є дослідження найбільш продукти-
вних ідей античних часів, що пов’язані з розу-
мінням різних аспектів організації системи полі-
тичної освіти, які могли б, враховуючи досвід їх 
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втілення в минулому, допомогти краще розуміти 
її роль і значення сьогодні. 
Хоча сьогодні спостерігається помітне зрос-

тання уваги дослідників до проблем формування 
сучасної політичної культури, на жаль, у вітчиз-
няній науковій літературі проблеми становлення 
системи політичної освіти в історичному мину-
лому залишаються малодослідженими. Важко 
назвати навіть окремі публікації, які б торкалися 
зазначених питань. Це означає, що в даному 
дослідженні доведеться зосередитися на безпо-
середньому аналізі окремих історичних джерел, 
які містять інформацію про стан поширення по-
літичних знань і громадянського виховання в 
античні та більш пізні часи [1]. Крім того, при 
вивченні питань еволюції політико-освітянських 
парадигм корисно спертися на дослідницькі ма-
теріали закордонних вчених, які як в минулому, 
так і сьогодні приділили вказаним питанням 
дещо більшу увагу, ніж вітчизняні дослідники. 
Зокрема, особливий інтерес представляють ро-
боти французьких дослідників античної демок-
ратії Фюстеля де Куланжа і П. Гіро, сучасних 
грецьких та російських вчених Г. Гікопуласа і 
А. Какавуліса, О.І. Щербініна, Н.Г. Щербініної, 
М.Н. Ботвініка, М.Б. Рабіновича та інших [2]. 
Сьогодні є всі підстави твердити, що полі-

тична освіта виникла на достатньо ранньому 
етапі розвитку суспільства. Вона є одним з най-
давніших засобів і елементів політичної культу-
ри людства. Визнавши це, ми цілком можемо 
пов’язати його завдання та форми із специфікою 
пізнавальних епох, через які пройшло людство, 
осягаючи себе та оточуючий світ. К.А. ван Персе-
на, який виокремив міфологічну, онтологічну та 
функціональну добу мислення, звертає увагу на те, 
що кожна з них має свою специфіку. Так, в епоху 
міфу головним було розуміння самого факту того, 
що щось існує; в добу онтологічного мислення 
головним питанням стає питання про те, що це 
таке, а в період функціонального мислення в осно-
ві пізнання постає питання, як воно існує та діє [3, 
с. 344]. Античні часи хронологічно охоплюють 
міфологічний та онтологічні етапи розвитку мис-
лення. Таким чином, ми цілком можемо пов’язати 
завдання та форми політичної освіти не тільки з 
політичними процесами , але й з ментальними 
домінантами в динаміці пізнавальних епох. 
Отже, міфологічна епоха з її нерозділеністю 

“політичного” і “соціального” стала часом, коли 
в пізнанні та вихованні через міфи зароджувала-
ся політична освіта. Міф був універсальним за-

собом конструювання образу світу, пристосову-
вав до нього індивіда, складав внутрішню логіку 
соціальних процесів. Як відзначали М. Хоркай-
мер та Т. Адорно, “мифология сама развязывала 
процесс бесконечного просвещения, в ходе ко-
торого любое определенное теоретическое возз-
рение с неизбежной необходимостью вновь и 
вновь подвергается уничтожительной крити-
ке” [4, с. 25]. 
Визнаючи значну пізнавальну та виховну 

роль міфу на ранніх ступенях людської цивіліза-
ції, ми повинні враховувати й інші засоби, які 
безпосередньо відбивали політичні процеси того 
часу. Так, сучасні грецькі вчені Г. Гікопулос і 
А. Какавуліс стверджують, що громадянську 
освіту, у її власному змісті слова, можна просте-
жити вже в праісторичному мінойському періоді 
на Криті (2-1 тис. до н.е.). На їхню думку, уже 
тоді виховання юнаків, об’єднаних у групи, було 
організовано державою [5, с. 163]. Саме в антич-
ні часи складається серед мислителів розуміння 
освіти та виховання як єдиного ефективного 
засобу гармонізації особистості і політичної сис-
теми. Зокрема, Платон звертає увагу на те, що 
навіть дитячі ігри повинні якомога більше відпо-
відати законам, і якщо цього нема, то неможливо з 
дітей виховати відповідальних та законослухняних 
громадян [6, с. 194]. З точки зору концептуальних 
завдань громадянське виховання цього періоду 
носило суспільно-державний характер як за своїм 
змістом, так і за формами та методами. Польський 
професор філології Лідія Вінничук, посилаючись 
на “Нікомахову етику” Аристотеля, доводить, що 
головною наукою, яка могла навчити людину ро-
зумінню блага все ж була наука про державу, або 
політика [7, с. 194-199]. 
Якісний стрибок у політичному розвитку, 

пов’язаний із встановленням полісної демокра-
тії, стимулював завдання вироблення “громадян-
ської позиції” членів спільноти. Саме в цей час 
складається універсальна модель єдності держа-
ви і суспільства, соціуму і особистості, якою був 
поліс. Афінський архонт Солон, який розпочи-
нав свою кар’єру як вихователь, розумів, що 
мало було створити полісну систему, поділити 
суспільство на страти, запровадити органи 
управління, необхідно було сформувати грома-
дянина, навчити його самовизначенню та вибо-
ру. Завдяки реформам в цьому напрямку, грома-
дянин полісу просто був вимушений зовнішніми 
обставинами приймати рішення та відповідати 
за суспільство. Така модель громадянина досяга-
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лась вихованням, що носило переважно аристок-
ратичний та ліберальний характер і мало своєю 
метою не тільки формування прекрасної люди-
ни, а і й досконалого громадянина. Тому в пері-
од полісної демократії “paedia” (виховання) ви-
знавалося головним напрямком діяльності дер-
жави. 
В онтологічну добу відбувається запрова-

дження політичної освіти, у близькому до сучас-
ного розуміння сенсі. Воно пов’язано з початком 
педагогічної практики софістів. П’єр Адо прямо 
вказує, що головною метою їх діяльності було 
давати молоді освіту, яка забезпечувала їй успі-
шну участь у політичному житті [8, с. 28]. Крім 
того, нам відомо, що софісти були готові навча-
ти дітей з метою освіти державних мужів та ін-
ших керівників суспільного життя. Це значить, 
що софістична парадигма освіти полягала в на-
данні переваг інтелектуальному над етичним 
(освіті над вихованням), індивідуальному над 
колективним, успіху конкретної справи над ме-
тою загального блага. Розуміючи те, що грома-
дянин не здатний охопити всі премудрості полі-
тики, софісти твердили про необхідність полі-
тичної освіти, в першу чергу, для еліти. Тим 
самим, вони фактично поклали початок профе-
сійній політичній освіті в реальному політично-
му процесі. 
В цей період кризи полісної демократії, по-

руч із софістичною освітянською парадигмою, 
склалися принципово відмінні концептуально-
виховні версії Сократа, Платона й Аристотеля. 
Сократ вважав, що будь-яке виховання громадян 
має політичний характер. Головну роль він відво-
див саме вихованню, а не освіті, в силу надання 
переваги людській душі над власністю та владою. 
Тим самим педагогічна модель Сократа була своє-
рідним протиставленням існуючому політичному 
порядку. Сьогодні нам важливо усвідомити, що 
завдяки саме Сократу вже в античні часи пошири-
лося розуміння необхідності в політичній дидакти-
ці встановити зв’язок політичного знання з мора-
льним вихованням. Сократ взяв на себе відповіда-
льність за виправлення педагогічними методами 
деструктивних процесів, що протікали в соціально
-економічному і політичному житті античного 
полісу IV сторіччя до н.е. 
В цьому зв’язку доцільно звернутися до кри-

зи полісу, який вирішальним чином вплинув на 
становлення нової системи виховання та освіти. 
Ідеали родового права, що були застосовані при 
конструюванні полісу Солоном, поступово пере-

творюються на формальне право та формують 
ґрунт для появи нових політико-дидактичних 
парадигм. 
Певним розвитком педагогічної моделі Сок-

рата стала політико-дидактична концепція Пла-
тона. В її основі лежить його ідея про те, що 
саме держава повинна піклуватися про освіту та 
виховання. Платон став на протилежну Сократу 
позицію щодо логіки соціальних перетворень. На 
його думку, змінювати слід не систему виховання, 
а саму державу і його основи. Треба створити таку 
державу, яка б відповідала вимогам вчителя. Пла-
тон озброював своїх учнів не тільки високим знан-
ням, але й намагався в них втілити свій ідеал, від-
повідно, кращі обов’язково повинні бути залуче-
ними до політики. Саме цьому завданню, створю-
ючи моральний імператив, слугувала його Акаде-
мія як спільність однодумців. 
Так виглядає платонівська формула політич-

ної освіти, що була винесена за межі 
“аномального” політичного процесу. Слід від-
значити, що деякі сучасні моделі політичної 
освіти, багато в чому повторюють платонівську 
формулу політичної освіти, переважно орієнту-
ючись на абстрактне політичне знання. 
Заслуговують на нашу увагу політико-

педагогічні новації Ісократа, який протистояв 
одночасно Платону, послідовникам Сократа та 
деяким софістам. В галузі виховання державних 
діячів він досяг успіхів, навіть більш значних, 
ніж Платон. Його школа стала, на думку окре-
мих дослідників, ще в більшій ступені, ніж пла-
тонівська Академія, центром підготовки держав-
них діячів, багато з яких держава удостоїла зо-
лотого вінка [9, с. 98]. Не вдаючись у деталі кон-
цепції даного мислителя, зазначимо, що дане 
твердження свідчить про необхідність подолан-
ня слідкування спрощеної схеми передачі полі-
тико-педагогічної традиції від Сократа до Пла-
тона. Крім того, це є ще одним свідченням того, 
що проблемою гармонізації політичного світу за 
допомогою пайдеї були захоплені багато видат-
них умів античності. 
Аристотель, подібно Платону, був ідеаліс-

том, але у відношенні до практичних мотивів 
діяльності в галузі політичної освіти вони відріз-
нялися кардинально. На відміну від софістів, 
платонівська концепція освіти передбачала 
озброєння учнів не тільки високими знаннями, 
що необхідні політику і людині, але й примусове 
залучення доброї людини – філософа – до полі-
тичної діяльності. Для Аристотеля ж щастя полі-
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тичної діяльності є другорядним у порівнянні з 
розумовою, спостережливою роботою філософа. 
Хоча він не відмовлявся від навчання широкої 
аудиторії політиці, але місце елітної освіти в 
його зусиллях міцно посідає підготовка філосо-
фів. Політика в його навчальних заходах стає 
лише фоном чи однією із сфер застосування тео-
рії, яка розумілася як спостереження. 
Слід звернути увагу на певні протиріччя по-

літико-дидактичної парадигми Аристотеля, які 
проявляються в його ставленні до традиційного 
базового об’єкта пайдеї – громадянина. В його 
працях можна знайти немало розгорнутих визна-
чень громадянина, описів найкращих форм його 
освіти та виховання. Не прагнучи, на відміну від 
Сократа, гармонізувати відносини полісу і гро-
мадянина, Аристотель намагається виділити 
критерії відбору “дійсних” громадян. З цього 
числа він виключає чужоземців, ремісників, по-
денників, дітей рабів та інших зайнятих робо-
тою, що необхідна для насущного існування. 
Він вводить в обіг поняття “недосконалий” та 
“підпорядкований” громадянин. Завдання опти-
мізації стосунків громадянина та політичного 
режиму приводить Аристотеля до того, що він 
визнає можливим поєднання якостей “доброї 
людини” та громадянина лише в правителі. Від-
повідно до цього стає зрозумілою його політико-
дидактична концепція, в тій частині, кого слід 
навчати політиці, якщо вона є секулярною сфе-
рою. В моделі Аристотеля скоріше сама спосте-
режлива діяльність, ніж сама політика стає про-
цесом. Цей процес безконфліктний, йому не 
потрібні піклування про ресурси та мужність 
при прийнятті рішень. Мудрець на відміну від 
політика є самодостатнім. Таким чином, Арис-
тотель спробував на землі створити утопію, яка 
відсторонена від політики. Саме погляди такого 
роду були проявом очевидної тенденції, харак-
терної для того часу, яка полягала в поступовій 
заміні прямих форм демократії делегованими. 
Відносно політичної освіти в Стародавньому 

Римі, виключаючи грецький елемент, свідоцтв 
дуже мало. Відомо, що вона належала до обов’я-
зків як школи, так батьків і ставила своєю метою 
навчити поважати традиції попередників, підко-
рятися законам та вождям Римської республіки. 
Відмінності римської політико-освітянської 

парадигми від грецької багато в чому пов’язані 
зі специфікою самої Римської держави та її від-
мінностями від полісу. На відміну від грецьких 
громадян, римський народ був не тільки джере-

лом влади і самою владою. Все ж таки слід від-
значити, що реалізація вищезазначеної мети 
обумовила велику увагу римлян до ознайомлен-
ня з архаїчними нормами. Т. Момзен відзначав, 
що закони “Дванадцяти таблиць” стали голов-
ним політико-юридичним катехізисом для рим-
ського юнацтва [10, с. 374]. 
Римська республіка не могла обійтись без 

формування громадянської доброчинності, яка 
впроваджувалася в характер римлян за допомо-
гою спеціальних вправ, коли перед учнями ста-
вилася певна моральна дилема та вироблялися 
універсальні рекомендації з приводу вирішення 
конкретних життєвих проблем. Особистість, яка 
вихована на традиціях і пов’язана з державою, в 
діяльності постійно відтворювала базову модель 
політичної культури. Знання законів, логіки та 
вміння вирішувати проблемні ситуації універса-
льними прийомами робили громадянське вихо-
вання ефективним засобом відтворення культу-
ри саме римського народу, для якого Рим був 
там, де з’являвся хоч би один римлянин. 
Цей дещо радикально-критичний погляд на 

значення освіти та виховання в Римі не повинен 
перешкодити об’єктивно оцінити роль таких її 
суб’єктів, як родина, її голова та сама громадян-
ська община. Не можна випустити з нашої уваги 
і сильний потяг молоді Римської держави до 
права та риторики. 
В цілому, слід відзначити, що саме римська 

історія демонструє надзвичайно велике значення 
освіти для політичних, економічних та культур-
них перетворень сучасного суспільства. Не мож-
на не звернути увагу на вихідний латинський 
зміст слова “освіта” – “e-ducere”, яке означає 
“витягувати” те, що закладено в людині. За ла-
тинським словником під редакцією О. Петру-
ченко похідні значення слів “educatio”, 
“educator”, “educo”, які можна тлумачити як 
“виховання”, “ вирощування”, “ годування”; “ ви-
хователь”, “ годувальник”, “ керівник”; “ вихову-
вати”, “ годувати”, “просвіщати”, як бачимо, сві-
дчать не тільки про єдність виховання та освіти, 
але й про духовно-фізіологічну зв’язаність таких 
важливих для людини значень. 
Підсумовуючи аналіз класичного періоду 

розвитку політичної освіти та громадянського 
виховання, слід зазначити, що в першу чергу в 
античній Греції “paedia” – виховання – було го-
ловною складовою процесу гармонізації, який 
був спрямований на досягнення політичного 
ідеалу, без чого не могла існувати і розвиватися 
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тогочасна спільнота. Приклад елліністичного 
періоду показує нам наслідки розколу між полі-
тико-педагогічними завданнями формування 
громадянина і патріота та політичною практи-
кою, яка тоді склалася. Для сучасників важливо 
усвідомити, що громадянське виховання не мог-
ло досягти своєї мети, хоча б з тієї причини, що 
політичні реалії держави того часу зводили роль 
громадянина до рівня слухняного платника по-
датків. Разом з тим слід відзначити надзвичайно 
високу роль виховання громадянина як елемен-
та, що зв’язував античний світ. 
В цілому, досліджуючи політико-освітянські 

парадигми часів стародавньої Греції та Риму, 
можна констатувати, що трансчасовий характер 
проблеми відтворення, на кожному новому етапі 
цілісного буття політичного світу, робить за-
вдання політичної освіти і громадянського вихо-
вання постійно актуальним. Тому завжди сучас-
ними виглядають зауваження Аристотеля про 
те, що з усіх існуючих засобів, які сприяють 
збереженню державного ладу, яким часто нехту-
ють, є виховання в дусі відповідного ладу. Він 
наполягав на тому, що самі корисні закони, підт-
римані всіма залученими до управління держа-
вою, не принесуть ніякої користі, якщо громадя-
ни не будуть навчені державному ладу і вихова-
ні в його дусі [11, с. 551]. 
Досвід цього періоду також показує, що он-

тологічного осмислення політичного світу воче-
видь недостатньо, до цього необхідно долучити 
функціональний механізм освіти та виховання. 
Якщо цього не відбувається, то режиму загро-
жує руйнування. Особливо актуальною дана 
проблема стає в період глибоких соціальних 
трансформацій, що саме актуалізує дану пробле-
му і для нашої країни сьогодні. 
Безумовно, зазначені висновки не є всебічни-

ми та вичерпними. В подальшому необхідно 
продовжити дослідження рівня та завдань полі-

тичного виховання періоду падіння Криту та 
зіткнення культур Арголіди та Іліону. На жаль, 
поки ще ми не можемо скласти повних уявлень 
про характер громадянського виховання в 
“гомерівські часи”. Дослідження вказаних проб-
лем, безумовно, допоможе більш глибоко дослі-
дити процеси становлення політичної дидактики 
в стародавні часи та дасть змогу спертися сучас-
никам на багатогранний досвід попередніх полі-
тичних утворень у вирішенні актуальних і сьо-
годні проблем удосконалення політичної куль-
тури громадян та раціоналізації їх політичної 
участі. 
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