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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність та доцільність дослідження. 

 В Україні відбувається модернізація та реформування сучасного освітньо-

виховного простору, що неможливо без переосмислення функцій суспільства та 

всіх соціальних інститутів у контексті відношення до особистості, її виховання і 

соціалізації. Ці питання знаходять своє відображення в Законах України “Про 

освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національній доктрині розвитку освіти в 

Україні, Концепції громадянського виховання та Концепції громадянської освіти, 

Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді, інших чинних 

державних документах. Проте діюча система виховання суттєво відстає від 

процесів, які відбуваються у суспільстві, а наявні підходи до розуміння сутності 

категорії “виховання” є дещо звуженими і не відображають його об’єктивних 

характеристик. Суспільна і наукова думка тривалий час не усвідомлювала, що 

виховання, як і всі соціальні явища, розвивається й удосконалюється за 

об’єктивними законами діалектики. Наукові дослідження минулих років, що 

присвячувалися вивченню цієї категорії, проводились на монодисциплінарній 

основі і були обмежені за предметом і цільовими настановами вузькими рамками 

шкільного та інституціонального позашкільного соціумів. Намагання не 

розчинити предмет виховання у багатоаспектному соціальному середовищі 

супроводжувалось недооцінкою комплексного і міждисциплінарного підходу, що 

збіднювало діагностичні і прогностичні функції досліджень, не відкривало 

доступу до глибинних процесів соціуму у взаємозв’язку із сутнісним аналізом 

механізмів виховання і розвитку особистості.  

Нині саме ці параметри формують достатньо широкий дослідницький фон 

педагогічної науки. Сучасні науковці, такі як: Л.Аза, В.Андрущенко, Г.Балл, І.Бех, 

А.Бойко, Є.Бондаревська, Л.Ваховський, Т. Завгородня, І.Кон, В.Краєвський, 

В.Кремень, В.Кульневич, Н.Лавриченко, М.Лукашевич, В.Лутай, О.Савченко, 

М.Сметанський, О.Сухомлинська, Г.Тарасенко, Д.Фельдштейн, В.Шахов та ін. 

розглядають нові підходи до парадигмального оформлення виховання як 

соціокультурного явища.  

У плані цілісного концептуального осмислення виховання як наукової 

категорії і соціокультурного явища, особливу увагу привертають сучасні 

дослідження історичного контексту розвитку виховання. Це, зокрема, праці таких 

дослідників кінця ХХ – початку ХХІ століття, як: І. Андреєва, Н. Басов,  В. Бєляєв, 

Г. Васянович, Л. Вовк, Л. Ваховський, П. Гусак, О. Джуринський, Н. Дем’яненко, 

П.Дроб’язко, Т. Завгородня, Л. Ковальчук, В. Корнетов, В. Кравець, В. Кузь, 

О.Любар, Л. Мартіросян, А. Медвідь, А.Піскунов, М. Сметанський, 

М.Стельмахович, Б. Ступарик, О. Сухомлинська, Л. Цибулько, К. Чертова, 

Д.Федоренко, Л. Штефан, М. Ярмаченко та ін. Дослідження вказаних науковців 

дозволяють поглибити розуміння процесу формування предмета педагогічної 
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науки – виховання, визначити його сутнісні характеристики, осмислити як 

соціокультурний феномен. Разом з тим, єдиної цілісної концепції історичного 

розвитку виховання як соціокультурного феномену нині немає. У плані її 

формування особливої уваги заслуговують праці зарубіжних науковців кінця ХІХ 

– поч. ХХ століття – П. Барта, П. Монро, К. Шмідта та російського дослідника 

Л.Модзолевського. Вони пропонують нетрадиційний погляд на історію виховання, 

досліджуючи його в контексті історії культури. Спроби розробки концептуального 

підходу до виховання прослідковуються і в дослідженнях таких радянських 

учених, як: А.Бондар, М. Грищенко, М. Даденков, Г. Жураківський, М. 

Колмановський, М.Константинов, А. Макаренко, Є. Мединський, В. Помагайба, К. 

Присяжнюк, І.Пуха, В. Сухомлинський, М. Шабаєва, С. Чавдаров та ін. Проте 

вони розглядали історію виховання лише у контексті економічного розвитку 

суспільства та класової боротьби і обмежували її дослідження вузькими рамками 

шкільного соціуму. 

Проте, незважаючи на наявність у педагогічній науці значної кількості 

різноманітних концептуальних підходів до осмислення виховання, дати повне і 

об’єктивне його визначення як соціокультурного явища у житті суспільства, 

розкрити закономірності розвитку та реалізувати прогностичні функції поки не 

вдалося. Тому розгляд особливостей еволюції виховних традицій 

західноєвропейської цивілізації є надзвичайно актуальним для розвитку сучасної 

виховної теорії і практики, оскільки сприятиме розробці історично цілісної 

наукової концепції виховання, розвитку його теоретичної бази та об’єктивному 

його визначенню як наукової категорії. Виявлення соціокультурних детермінант 

становлення і розвитку виховання на конкретному історичному етапі розвитку 

західноєвропейської цивілізації (Стародавній Рим) актуалізує можливість 

розробки узагальненої моделі виховання як соціального і культурного феномену, 

характерного для всіх історичних періодів його еволюції.  

Важливе практичне значення цієї проблеми та недостатня її розробка у 

педагогічній літературі зумовили тему нашого дослідження: “Соціокультурні 

детермінанти формування моделей виховання дітей і молоді у Стародавньому 

Римі”. 

Обрання хронологічних рамок дослідження – Стародавній Рим 

(античність) – обґрунтовується тим, що: 1) у цей історичний період відбулося 

зародження і становлення виховних традицій західноєвропейської цивілізації як 

соціокультурного механізму еволюції людини і суспільства; 2) динамікою 

розвитку римської державності (від общинного полісу до об’єднаної 

централізованої імперії), що дозволяє виявити історичні закономірності еволюції 

виховання як педагогічного і соціокультурного явища та виділити соціокультурні 

детермінанти, які зумовлювали специфіку змістового наповнення моделей 

виховання у кожний конкретний історичний період розвитку римського 

суспільства. 
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Зв'язок роботи з науковими програми, планами, темами. Дисертація є 

складовою частиною комплексної програми науково-дослідницької роботи 

Волинського національного університету імені Лесі Українки за темою 

«Соціокультурний феномен виховання в педагогічній науці». 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Волинського 

національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 24.08.09) та 

узгоджено Міжвідомчою Радою з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки і психології в Україні (протокол № 6 від 29.09.09). 

Мета дослідження – виявити вплив соціокультурних детермінант на 

формування й еволюцію моделей римського виховання та розробити узагальнену 

модель виховання як основного механізму еволюції людини і суспільства. 

Завдання дослідження: 

1. Розкрити сутність виховання як педагогічного і соціокультурного 

феномену. 

2. Представити специфіку формування моделей виховання у Стародавньому 

Римі в контексті соціокультурних детермінант. 

3. Провести ретроспективний аналіз моделей виховання Стародавнього 

Риму в різні історичні періоди. 

4. Розробити узагальнену модель виховання як основного механізму 

еволюції людини і суспільства.  

Об’єкт дослідження – розвиток виховання в соціокультурному та 

педагогічному контексті. 

Предмет дослідження – соціокультурні детермінанти виникнення, 

становлення та розвитку моделей виховання у Стародавньому Римі.  

Методологічною основою дослідження є: цивілізаційний підхід, який 

уможливлює виявлення залежності розвитку соціального виховання від рівня 

розвитку соціуму та рівня розвитку його культури; діалектичний підхід, який 

дозволяє розглядати виховання у процесі суспільного розвитку; особистісний 

підхід, що допомагає виявити соціальні риси особистості, формуванню яких 

сприяло соціальне виховання на різних етапах розвитку людства; системний 

підхід, який передбачає розгляд виховання як складної системи, що складається з 

упорядкованих компонентів, введення або виключення нового елемента 

закономірно відображається на інших і змінює їх; соціокультурний підхід, який 

дозволяє розглядати виховання як соціальний і культурний феномен; 

соціологічний підхід, за допомогою якого можливо виявити соціальні механізми 

розвитку виховання. 

У розв’язанні поставлених завдань було використано комплекс таких 

методів: історіографічний та теоретичний аналіз наукової літератури, історико-

педагогічний аналіз виховання для виявлення його ґенези; моделювання для 

створення моделі виховання як соціокультурного явища; порівняльний аналіз 

систем виховання відповідно до історичних етапів їх розвитку, синтез, 

екстраполяція, узагальнення з метою відображення основних напрямів та 

тенденцій розвитку практики виховання у часі та просторі, у конкретно-

історичних формах виявлення відповідно до соціально-економічних, політичних, 
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соціальних та культурних умов; мисленєвий експеримент, який дозволяє йти від 

наявних наслідків до можливих причин – експеримент «екс пост факто» 

(ретроспективний аналіз), суть якого полягає у тому, що вивчаються постфактум 

ті причини, які привели до певного результату. 

Джерельну базу дослідження складають:  

- матеріали бібліотечного фонду Центральної наукової бібліотеки НАН 

України ім. В.Вернадського (м. Київ), бібліотеки Інституту педагогіки АПН 

України (м. Київ), наукової бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України 

(м. Львів), бібліотек Львівського національного університету імені Івана Франка, 

Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського; 

- збірники офіційних документів: закони, нормативні документи, 

рекомендації; 

- соціологічні та культурологічні праці вітчизняних і західноєвропейських 

науковців кінця XІX – XX ст. (Д. Белл, К. Галл, Е. Дюркгейм, П. Ебурдін, О. Конт, 

А. Майер, Д. Несбітт, А. Печчеї, П. Сорокін, П. Тейяр де Шарден, А. Тойнбі, 

О. Тоффлер, В. Франкл, Е. Фромм, А. Харчев, А. Швейцер, О. Шпенглер);  

- історико-педагогічні джерела (І. Андрєєва, П. Барт, В. Бєляєв, 

Л. Ваховський, Ф. Ге, В. Глебовський, М. Даденков, О. Джуринський, Ф. Діттес, 

Н. Дічек, Г. Жураківський, С. Золотарьов, Г. Корнетов, В. Кравець, Ш. Лєтурно,    

Я. Мамонтов, Є. Мединський, А. Мєдвєдков, М. Мід, Л. Модзолєвський,                                

П. Монро, О. Піскунов, А. Рижанова, М. Рубінштейн, І. Свадковський,                                 

П. Соколов, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, Ж. Уссинг, К. Шмідт).  

- історична література (Д. Багалій, В. Балух, Діоген Лаертський, 

П. Єфименко, М. Косвен, В. Коцур, К. Куманецький, Ю Макар, Л. Маринович, 

Платон, Плутарх, М. Сергеєнко, М. Стасюлевич, Е. Тайлор та інші).  

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягають у тому, 

що в ньому: 

 обґрунтовано історико-теоретичні передумови розвитку виховання як 

соціокультурного феномену; виявлено закономірності соціальної детермінованості 

функцій виховання у певних конкретно-історичних умовах (на прикладі Риму);  

 представлено наскрізну динаміку розвитку римського виховання у 

філогенезі: мета, об’єкти, суб’єкти, методи, форми, засоби; виявлена специфіка 

структури системи виховання Стародавнього Риму, визначено її компоненти;  

 виявлено соціокультурні детермінанти формування системи античного 

виховання Стародавнього Риму, її компоненти та механізми реалізації;  

 розроблено узагальнену модель виховання як соціокультурного явища, що 

дозволяє розкрити закономірності його розвитку та поглибити його розуміння як 

наукової категорії;  

 зроблено педагогічне прогнозування тенденцій розвитку виховання з 

урахуванням сучасного стану соціального і науково-технічного стану України; 

 уточнено специфіку функціонування закономірностей соціальної 

детермінованості функцій виховання щодо визначених конкретно-історичних 
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умов а також трактування виховання як соціокультурного явища з позицій 

наукової категорії;  

 подальшого розвитку набули наукові уявлення про сутність виховання, 

його структуру і компоненти підчас вивчення його історії у філогенезі. 

Практичне значення дослідження полягає у розкритті наукової картини 

історичної динаміки розвитку процесу виховання; систематизації наявної 

інформації про історико-педагогічні особливості розвитку цього процесу, 

ефективність різноманітних моделей виховання, що склалися історично. Отримані 

в процесі наукового пошуку результати і висновки можуть бути застосовані у  

реформуванні  діючої системи виховання, а також у практиці організації виховної 

роботи у навчально-виховних закладах будь-якого рівня акредитації, при розробці 

начальних програм, лекцій, спецкурсів і спецсемінарів з педагогічних та історико-

педагогічних дисциплін, а також при підготовці курсових, дипломних і 

магістерських робіт у педагогічних вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів 

акредитації. 

Сформульовані положення та висновки дослідження у формі лекційних, 

практичних занять та спецсемінарів упроваджено в навчальний процес підготовки 

фахівців соціально-педагогічних і педагогічних спеціальностей Волинського 

національного університету імені Лесі Українки (довідка №3/2339 від 

09.06.2010р), Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (довідка №329-33/03 від 26.03.2010р), Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (довідка 

№10/26. від 19.05.2010р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідались на міжнародних, всеукраїнських і регіональних 

науково-практичних та науково-методичних конференціях: Міжнародній науково-

практичній конференції „Волинь очима молодих науковців” (Луцьк, 2007р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції „Розвиток освіти в умовах 

поліетнічного регіону” (Ялта, 2007р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції у Вищій школі управління і менеджменту (м. Замость, Польща, 2006 

р), Міжнародній соціально-педагогічній конференції «Соціально-педагогічні 

аспекти сприяння здоров’ю учнівської та студентської молоді» (Луцьк, 2008 рр.), 

Міжнародній науковій конференції „Волинь очима молодих науковців: минуле, 

сучасне, майбутнє” (Луцьк, 2009р.), Міжнародній науковій конференції 

„Соціально-педагогічні аспекти сприяння здоров’ю учнівської та студентської 

молоді” (Луцьк, 2009р.). 

Основні положення і результати дослідження обговорювались на засіданнях 

кафедри соціальної педагогіки Волинського національного університету імені Лесі 

Українки, на щорічних науково-практичних конференціях «Дні науки» та 

«Фестиваль науки» (Луцьк, ВНУ, 2006-2010 рр.). 

Особистий внесок: у праці «Idea wychowania społecznego w europejskiej 

myśli pedagogicznej. Zamojskie stugia i materiały. Rok wydania VIII zeszyt 4. Seria: 

pedagogika. – Zamość, 2006. - S.113-130.» зі співавторами П. Гусак, Л.Мартіросян 

автором запропоновано підходи до уточнення змісту виховання як наукової 



 

 

8 

категорії через виявлення історичних джерел його формування як соціального і 

культурного феномену. 

Публікації. Основні результати дослідження представлені у 8 публікаціях, в 

тому числі 5 одноосібних статтях у фахових виданнях, 1 статті у міжнародному 

виданні. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, 

двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (353 

найменувань, із них 22 – іноземною мовою), додатків (обсягом 5 сторінок). 

Загальний обсяг дисертації – 221 сторінка, із них основного тексту – 185 сторінок. 

Основний зміст роботи 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її об’єкт, 

предмет, мету та завдання, викладено основні методи дослідження; розкрито його 

наукову новизну, практичне значення, відображено відомості про впровадження 

результатів дослідження. 

У першому розділі - «Теоретико-методологічні підходи до розуміння 

сутності виховання як соціокультурного феномену» - обґрунтовується науково-

концептуальне уявлення про соціокультурний феномен виховання, розкривається 

історична ретроспектива соціологізації виховання як педагогічної категорії та 

подаються соціокультурні характеристики виховання як науково-педагогічної 

категорії.  

Встановлено, що ідея соціальної детермінованості виховання набула 

розвитку у багатьох науках, проте найбільш поширеною є в педагогіці, соціології і 

культурології. Ретроспективний аналіз розвитку виховання як наукової категорії 

засвідчив поступову соціологізацію його предмета, що привело до виникнення в 

кінці ХІХ – поч. ХХ ст. категорії “соціальне виховання”. Проте зміст і функції 

соціального виховання дотепер остаточно не визначені. Разом з тим, 

простежується перетинання дослідницьких полів із соціологією і культурологією.  

Розуміння соціальної сутності виховання знайшло своє відображення у 

роботах соціологів, як сучасних, так і минулого століття: Л. Аза, Р. Гурової, 

Э. Дюркгейма, О. Конта, Т. Кухтевич, Д. Міллера і Г. Суонсона, А. Харчева, 

Е. Якуби, та ін. 

Культурологічний підхід до розгляду виховання, який нині є поширеним, 

виявляється у застосуванні терміну “соціокультура” до розкриття сутності 

виховання як соціокультурного явища (А. Арнольдов, В. Бочарова, П. Сорокін, 

А.Тойнбі, Г. Філонов, О. Шпенглер та ін.). В історико-педагогічних дослідженнях 

вказаний підхід використовують, як дослідники  сучасності, так і науковці 

минулого століття (В. Бєляєв, О. Джуринський, А. Духавнева, Г. Корнетов,           

Л. Модзалевський, П. Монро, А. Рижанова К. Шмідт, та ін.). 

Виявлено, що не зважаючи на наявність значної кількості наукових підходів 

та інтерпретацій поняття “виховання”, процес його дефініції ще не завершено. 

Аналіз праць вказаних вчених, дозволив констатувати, що здебільшого, 

розглядаючи соціокультурну сутність виховання, вони, по суті, виходять на 

соціальну педагогіку, визначення термінологічного апарату якої ще повністю не 

відбулось і наразі триває. Не береться до уваги загальнопедагогічний аспект 
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розвитку поняття “виховання”, не даються пояснення співвідношення понять 

“виховання” та “соціальне виховання”, не вироблено цілісної концепції розвитку 

виховання як основного механізму еволюції людини і суспільства, що на нашу 

думку є важливо для розуміння суті цього феномену і його ролі у розвитку 

суспільства.  

Виявлено, що усі визначення вказаних понять тісно пов’язані з поняттям 

соціалізації. Порівняльний аналіз понять “виховання”, “соціалізація”, “формування 

особистості”, “середовище” підтвердив, що соціалізація у педагогічному розумінні 

є вихованням у широкому розумінні слова. Як і соціалізація, виховання включає в 

себе частково-керовані, або й некеровані виховні процеси, що існують у 

соціальному середовищі.  

      Установлено, що поняття “формування особистості” співвідноситься з 

поняттями “соціалізація” і “виховання” як процес і результат усіх внутрішніх змін, 

що відбуваються в особистості під впливом як цілеспрямованих так і стихійних 

чинників. Тобто, поняття “формування особистості” відображає своїм змістом 

внутрішній процес, внутрішню сторону соціалізації і виховання та їх результати. 

Процес формування людини, відбувається під впливом як соціально-

контрольованих процесів (виховання і освіти), що здійснюються у відповідності з 

конкретно визначеною метою і програмою, так і стихійних, непередбачуваних, 

спонтанних впливів на особистість. Впливи, що не є цілеспрямованими, тобто діють 

стихійно, за прийнятим визначенням, уже не є виховними впливами. Проте, 

беззаперечно, вони є чинниками впливу на формування особистості, але стихійного 

характеру. Отже, з одного боку, поняття стихійності необхідно віднести до 

загального процесу формування і розвитку особистості. Виховання, є чинником 

звуження негативного об’єму стихійного або посилення позитивного впливу на 

особистість в процесі її формування і розвитку. З іншого - процес виховання не 

може передбачити всі впливи на особистість, врахувати їх в процесі управління 

формуванням особистості. Сам процес виховання включає достатню кількість 

суб’єктивних чинників, які посилюють стихійний аспект його характеру 

(залежність від здібностей суб’єктів виховання, особливостей об’єктів тощо).  

Стихійні і цілеспрямовані впливи є взаємопов’язаними. Ні один із них, у 

відриві від іншого, не в змозі вирішити завдання становлення і розвитку людини як 

повноправного члена суспільства. Уявити їх ізольований вплив на людину можна 

лише в абстракції, в реальному житті ці два чинники злиті. Отже, процес виховання 

не може існувати  лише вигляді цілеспрямованого впливу, він обов’язково включає 

в себе впливи стихійні. Разом з тим, соціально-контрольовані і стихійні впливи є 

загальними чинниками соціалізації.  

Спираючись на думку дослідників (Г.Андреєвої, В.Галузяка, В.Шахова, 

М. Сметанського та інших), ми запропонували власний підхід до визначення 

рівнів існування поняття «виховання»: у широкому соціальному значенні, у 

соціально-педагогічному значенні (широкому і вузькому), у педагогічному 

(широкому і вузькому).  

У широкому соціальному значенні - це інтегративний процес комплексної 

системи взаємодії різноманітних освітньо-виховних закладів та інших соціальних 
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інституцій, що забезпечують оптимальні умови життєдіяльності особистості; він є 

тотожний поняттю «соціалізація» і протікає під впливом як керованих так і 

некерованих чинників. В цьому контексті виховання має такі складові: 

цілеспрямоване виховання (соціально-контрольована соціалізація); опосередковане 

виховання (відносно спрямована соціалізація); середовищне виховання (стихійна 

соціалізація). Усі три складові виступають як рівноцінні компоненти при 

характеристиці такого соціокультурного феномену як виховання.  

У соціально-педагогічному розумінні (широкому) - виховання відображає 

опосередкований вплив на свідомість, почуття, волю і поведінку людини з метою 

формування і розвитку у неї соціально цінних знань, умінь, навичок, потреб, 

мотивів, норм і звичок соціального життя і поведінки. У такому розумінні 

виховання має соціально-педагогічний зміст і характерне для всіх суспільних 

інститутів, які паралельно з іншими функціями виконують і виховну. Тут також 

присутні три вказані компоненти, проте ведучими виступає опосередковане 

виховання.  

У соціально-педагогічному розумінні (вузькому) - виховання відображає 

стихійний (середовищний) вплив (позитивний, негативний) на формування людини, 

який посилюють (послаблюють) цілеспрямовані та опосередковані виховні 

процеси. Ведучим серед вказаних компонентів виступає стихійний компонент. 

У соціально-педагогічному розумінні (широкому і вузькому) поняття 

“виховання” можна позначити терміном “соціальне виховання”. 

Виховання в широкому педагогічному значенні - це цілеспрямовані впливи 

соціальних інститутів на особистість, які здійснюється підготовленими до такого 

виду діяльності людьми за відповідно визначеною програмою, з чітко спланованою 

організацією.  

У вузькому педагогічному значенні виховання трактується як 

цілеспрямований процес формування такої інтегративної якості особистості як 

соціальність (соціальні цінності, соціальні риси, соціальна поведінка) і розглядається 

як вид (соціальне виховання) на рівні з іншими видами виховання (моральне, трудове, 

тощо). 

У широкому і вузькому педагогічних значеннях також присутні три компоненти 

виховання, але ведучим виступає цілеспрямоване виховання. 

Указані смислові навантаження відображають різні рівні прояву виховання 

як цілісного соціокультурного явища. Обґрунтовано тезу про те, що виявлені рівні 

прояву виховання є взаємозалежними й у реальності не можуть існувати 

ізольовано. Їх наявність обумовлює визначення структури виховання не лише як 

соціокультурного явища, а й як наукової категорії.  

Логіка пропонованого підходу до трактування виховання як наукового 

поняття знаходить своє відображення у трактуванні виховання як 

соціокультурного феномену. Застосований у дослідженні цивілізаційний підхід до 

виявлення соціокультурної сутності виховання дозволяє розглянути його як 

цілісний феномен, історична еволюція якого відбувається відповідно до 

особливостей розвитку суспільства. Дослідження вказаної закономірності 

розвитку виховання дозволяє виявити причини (соціокультурні детермінанти), що 



 

 

11 

визначають специфіку виховної системи суспільства на конкретному етапі його 

історичного розвитку, що, в свою чергу, актуалізує прогностичну функцію історії 

педагогіки. 

Другий розділ - «Соціокультурна детермінованість еволюції системи 

виховання дітей і молоді у Стародавньому Римі» - присвячений виявленню 

соціокультурних детермінант, що обумовили формування особливостей розвитку 

римського виховання в різні історичні періоди. Зокрема, розглянуто вплив 

детермінант природного та соціокультурного середовища життєдіяльності 

римського суспільства родового періоду на виховання дітей і молоді, виявлено 

соціокультурні детермінанти виховних пріоритетів у підготовці дітей і молоді до 

життя у соціумі в республіканський та імператорський періоди. 

Дослідження системи виховання дітей і молоді у Стародавньому Римі 

свідчить, що її формування й еволюція відбувалась відповідно до історичних 

етапів розвитку римського суспільства під впливом змін середовища 

життєдіяльності римлян: природного, соціального, культурного. Зміни в усіх 

видах середовища взаємопов’язані, взаємозумовлені й однаково значущі для 

процесу формування римської системи виховання дітей і молоді, тому що: по-

перше, спостерігається прямий вплив природного середовища на середовище 

культурне (формування ментальності і характеру римлян та особливостей 

розвитку матеріальної культури); по-друге – матеріальна культура, у свою чергу, 

безпосередньо змінює природне середовище; по-третє, зміну природного 

середовища шляхом постійного розширення територій можна розглядати як одну з 

детермінант, що зумовили особливості історичного розвитку державності римлян: 

від родової полісної общини – до держави у формі республіки, а від неї до 

централізованої держави у формі імперії. 

Таким чином, спостерігається прямий вплив природного середовища на 

зміни у соціокультурному середовищі та зворотній, безпосередній вплив 

зміненого соціуму та його культури на природні умови проживання людини.  

Особливості змін в усіх видах середовища відобразились у соціокультурних 

детермінантах, які сформували якісні характеристики виховання як 

соціокультурного явища у конкретному історичному періоді розвитку римської 

держави. Нами виділені соціокультурні детермінанти кожного конкретного 

історичному періоду розвитку римського суспільства, які обумовили еволюцію 

його виховної системи 

У родовий період соціокультурні детермінанти обумовили наступні 

характеристики римської системи виховання дітей і молоді: військово-табірний 

спосіб організації життя суспільства та військова демократія як форма правління - 

військово-фізичний характер виховання; патріархальна сім’я з беззаперечним 

авторитетом батька – сімейний характер виховання; низький рівень розвитку 

культури з домінуванням у ній формально-договірної релігії, традиція 

практичного навчання у процесі різних видів діяльності сім’ї – відсутність школи; 

общинна свідомість та традиції суспільно-політичного і культурно-релігійного 

життя - громадський характер виховання; діяльнісний характер та ментальність 

індивіда – практична спрямованість виховання. 
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У республіканський період: міський спосіб життя обумовив нові соціальні 

цінності у змісті виховання; професійна армія – військово-фізичний характер 

виховання; республіканська форма правління – громадянський характер виховання 

та розвиток ораторського мистецтва; соціум у формі вільного громадянства – 

громадянські цінності виховання; патріархальна сім’я – авторитарно-сімейний 

характер виховання; право – юридичний характер виховання; греко-римська 

культура – різноманітність форм і засобів культурно-розважального характеру у 

громадському вихованні; ментальність – практичний характер виховання і 

навчання; залежність кар’єри індивіда від рівня освіченості - розвиток 

ораторського мистецтва, шкільних закладів; розвиток науки, різних видів 

мистецтва, літератури, розвиток ремесла і торгівлі – зародження і становлення 

школи, як освітнього закладу. 

Усі вказані детермінанти, на нашу думку, в більшій або меншій мірі, мали 

вплив на формування мети виховання. Проте, домінуючою була форма 

правління, яка відображала суть політичної побудови держави і визначала в 

цілому потребу суспільства на формування певної моделі особистості. У родовий 

період це була військова демократія, у республіканський – республіканська форма 

правління соціумом. 

Виховання часів Республіки, як і в родовий період продовжувало 

здійснюватись у формах: участі у народних зборах, військової служби, участі у 

всіх видах діяльності патріархальної сім’ї (господарській, військовій, 

економічний, юридичній, політичній, тощо), участі у різноманітних релігійних 

обрядах та відвідуванні свят та видовищ.  

Механізмами реалізації виховання виступали: республіканські форми 

правління державою, римське право, традиції громадянської общини, традиції і 

звичаї громадського, культурно-релігійного і сімейно-родинного життя, традиції 

військового способу організації суспільства. 

Методами і засобами реалізації виховання були: право батька і вплив 

матері, конкретні зразки особистостей для наслідування, описані в літературі 

(біографії реальних римських героїв), різноманітні види мистецтва, права і 

обов’язки громадян, виконання різноманітних практичних завдань повсякденного 

життя, наслідування традицій. 

В епоху Імперії освітній ланцюг: зміни у середовищі – зміни у системі 

виховання – простежується досить чітко. Монархічна форма правління продукує 

індивідуалістичні цінності, обумовлює формування нового ідеалу людини – 

індивідуаліста і кар’єриста; необхідність підготовки адміністративного апарату 

для великої централізованої держави – розвиток освітніх закладів різного типу; 

громадські об’єднання – поширюють нові суспільні цінності і починають набувати 

психолого-компенсаторної функції, набуття армією економічних функцій 

обумовлює зникнення потреби у військово-фізичній підготовці; збільшення 

питомої ваги вільного часу у життєдіяльності людей та набуття ним 

розважального змісту – поширення деструктивних моральних цінностей 

виховання; оформлення публічного права – юридичний характер виховання; 

розвиток римської науки, мистецтва, архітектури, будівництва, тощо, поява 
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інтелігенції - розвиток навчально-освітніх закладів різного типу, виникнення 

вищої освіти; розпад патріархальних традицій життєдіяльності сім’ї – послаблення 

виховних функцій сім’ї.  

Таким чином, процеси, що відбувалися в усіх сферах середовища 

життєдіяльності римського суспільства і які відобразились у соціокультурних 

детермінантах, обумовили якісні зміни, що відбувались у вихованні кожного 

історичного періоду. 

Виявлення соціокультурних детермінант та суб’єктів виховного впливу, що 

функціонували у природному, соціальному і культурному середовищах римського 

суспільства на різних етапах його історичного розвитку, дозволило окреслити 

середовище виховання і зафіксувати у ньому наявність трьохкомпонентної 

структури системи виховання. Якісні характеристики виховних впливів суб’єктів 

виховної діяльності вплинули на визначення умовної назви компонентів виховної 

системи: середовищний, соціально-педагогічний і педагогічний. Кожний 

компонент складається з певних елементів (суб’єктів виховних впливів), які 

визначають якісні характеристики самого компонента на певному історичному 

етапі його розвитку. Визначення суб’єктів виховних впливів на особистість, 

характерних для кожного історичного етапу розвитку римського суспільства, 

дозволило вибудувати три моделі виховання дітей і молоді у Стародавньому Римі: 

модель виховання родового періоду, модель виховання республіканського періоду 

і модель виховання імператорського періоду. 

Ретроспективний аналіз якісних характеристик моделей римського 

виховання свідчить, що зміна історичного періоду у розвитку римського 

суспільства детермінує зміну складових елементів кожного компонента системи 

виховання. Застосований у дослідженні наскрізно-історичний метод аналізу 

дозволив засвідчити, що процес еволюції римської системи виховання 

супроводжувався постійним розширенням елементів середовищного компонента. 

Зокрема, розвиток матеріальної (будівлі, форми і засоби виробництва, витвори 

промисловості і мистецтва тощо) і суспільної (ринкові відносини, розвиток 

ремесла, приватної власності, поява різноманітних соціальних інституцій тощо) 

культури, постійно посилював стихійні впливи середовища на формування 

особистості дітей. Таким чином, соціокультурна динаміка історичного розвитку 

римського суспільства зумовлювала збільшення змістового наповнення і 

значущості впливу середовищного компонента на формування особистості у 

пропорційній залежності від рівня розвитку самого суспільства. 

Аналізуючи соціально-педагогічний компонент системи римського 

виховання на всіх трьох історичних етапах його розвитку, можна також виділити 

певні тенденції. Якщо у родовий період спостерігається невелика кількість 

суб’єктів виховання, то перехід римського суспільства до нового етапу розвитку – 

республіканського – спричинив значні зміни у структурних елементах соціально-

педагогічного компонента. Відбувається збільшення кількості громадсько-

державних інституцій виховання і збільшення питомої ваги їх виховного впливу у 

системі виховання не лише на молодь, а й на дорослих. У наступний, 

імператорський період римської історії, виявлені соціокультурні детермінанти у 
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розвитку римського суспільства спричинилися до зміни структурних елементів 

соціально-педагогічного компонента: збільшується кількість державних 

інституцій з виховною функцією, зникають громадські, або ті та інші набувають 

стихійного впливу на формування особистості. 

Аналіз розвитку педагогічного компонента свідчить, що він набував тим 

більшого значення, чим більше послаблювався соціально-педагогічний компонент 

і посилювався середовищний. 

Здійснений аналіз еволюції історичних моделей виховання дітей і молоді у 

Стародавньому Римі дозволяє констатувати, що у їх структурі спостерігається 

домінування одного чи іншого компонента або їх інтеграція. Базовим 

компонентом завжди залишається середовищний. Застосований метод наскрізно-

історичного дослідження дозволяє стверджувати, що у часовому просторі 

розвитку Стародавнього Риму (три історичні періоди) структурні елементи усіх 

трьох компонентів моделі (середовищний, соціально-педагогічний і педагогічний) 

зазнавали значних змін, але самі компоненти були сталими. Змінюваність 

структури компонентів моделей виховання відбувалась лише на рівні елементів, 

що його утворюють. Цю змінюваність зумовлюють соціокультурні детермінанти, 

які відображають специфіку соціокультурного розвитку суспільства на 

конкретному етапі його історичного розвитку. Таким чином, залежність 

структурних елементів кожного компонента моделі виховання від особливостей 

соціокультурного розвитку можна розглядати як об’єктивну закономірність. 

Закономірність змінюваності змістових характеристик структурних 

елементів кожного компонента у моделях виховання дітей і молоді у 

Стародавньому Римі виявляється при порівнянні якісних характеристик римського 

виховання як соціокультурного феномену у процесі його історичної еволюції.  

У родовий період вихованню як соціокультурному феномену були 

притаманні такі якісні характеристики: за змістом виховання було військово-

фізичним, за формою – сімейно-громадське, за характером – авторитарне і 

практично спрямоване.  

Виховання республіканського періоду продовжувало залишатись 

авторитарно-практичним за характером. Порівняно з родовим періодом 

посилилася роль військового, громадське – набуло громадянських цінностей і 

отримало розвитку юридичне виховання. За змістом виховання республіканського 

періоду стало військово-юридичним і громадянським, за формою – сімейно-

громадським.  

В імператорський період відбувається перехід від громадського виховання 

до шкільного, в результаті чого, з одного боку, соціально-педагогічна функція 

виховання зміщується у школу, проте занепадає. Соціальне виховання як вид 

шкільного виховання не набуло розвитку, його функції виконувало навчання, яке 

мало практичний і формальний характер. З іншого боку, соціально-педагогічна 

функція виховання набуває середовищного характеру, оскільки соціальні 

інституції, що її реалізовували, або зникли (народні збори, громадянська полісна 

община), або втратили безпосередню виховну функцію (армія); свята та видовища 

набирають розважально-деструктивного характеру. Таким чином, змінюється 
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зміст виховання – зникають його юридичний і громадянський аспекти, військовий 

поступово занепадає; стають значущими індивідуалістичні і кар’єрні цінності, які 

повною мірою продукує римське суспільство імператорського періоду. Соціально-

позитивна виховна функція суспільства поступово набуває соціально-

деструктивного змісту. 

Здійснений порівняльний аналіз структурних елементів кожного компонента 

моделей римського виховання та їх якісних характеристик дає підстави зробити 

висновок, що перехід римського суспільства до кожного нового історичного 

періоду свого розвитку стимулював розгортання середовищної функції виховання.  

Аналізуючи соціально-педагогічний компонент системи соціального 

виховання на всіх трьох історичних етапах його розвитку, можна також виділити 

певні тенденції. 

Якщо у республіканський період соціально-педагогічна функція виховання 

була домінуючою, то в імператорський період вона значно послаблюється. На 

зміну соціально-педагогічнй функції приходить функція педагогічна, у якій 

навчання, маючи практичний характер, здійснює соціалізацію індивіда. 

Домінування педагогічної функції у римському вихованні як соціокультурному 

феномені зумовлювався об’єктивними змінами у соціальному, культурному і 

природному середовищі життєдіяльності римського суспільства.  

Визначення алгоритму побудови моделей виховання різних історичних 

періодів дозволило вибудувати узагальнену модель виховання, яка представлена 

на рисунку 1.  

 
Рис. 1. Узагальнена модель соціокультурного феномену виховання 

При побудові узагальненої моделі виховання враховано факт наявності 

одних і тих же компонентів у структурі моделей римського виховання різних 

історичних періодів. Отже, цілком правомірно вказані компоненти можна вважати 

універсальними, тобто такими, що утворюють його узагальнену модель. 
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 Пропонована узагальнена модель виховання відповідає його об’єктивній 

характеристиці як соціокультурному феномену, соціальній природі його 

походження і дозволяє розглядати як основний механізм еволюції людини і 

суспільства. Обумовленість змінюваності структурних елементів кожного 

компонента моделі виховання соціокультурними детермінантами дає змогу 

підтвердити тезу про існування об’єктивної закономірності у розвитку виховання: 

особливості розвитку суспільства визначають особливості його виховних 

традицій. Ця закономірність вказує на соціальну природу виховання, відображає 

його соціокультурну сутність як соціального явища і наукової категорії.  

Інтеграція виховних впливів усіх трьох компонентів виховної системи у 

побудові узагальненої моделі виховання свідчить про те, що виховання є одним з 

найважливіших механізмів забезпечення ефективного самозбереження і 

саморозвитку будь-якого суспільства незалежно від його якісних характеристик.  

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
Результати теоретичного і ретроспективного дослідження засвідчили 

розв’язання поставлених завдань і дали підстави для таких висновків: 

1. На початку ХХ століття відбувається посилення соціологізації предмета 

виховання, яке продовжується і до нині. У сучасній педагогічній науці його 

дослідження супроводжуються перетинанням дослідницьких полів із соціологією і 

культурологією. Аналіз праць багатьох науковців дозволяє стверджувати, що 

сучасна інтерпретація виховання не розкриває його соціокультурної сутності. У 

цьому контексті актуального звучання набувають дослідження історичних джерел 

розвитку виховання, які дають змогу його об’єктивного осмислення як наукової 

категорії і соціокультурного феномену. 

Здійснений аналіз виховання як соціального, культурного і педагогічного 

явища засвідчив що: 1) виховання як наукова категорія розкриває педагогічні 

умови соціалізації з урахуванням чинників середовища і має такі складові: 

цілеспрямоване виховання; відносно спрямоване виховання (опосередковане); 

стихійні виховні впливи; 2) виховання необхідно розглядати як соціокультурний 

феномен, оскільки воно поєднує в собі сукупність простих соціальних явищ і 

соціальних фактів, що відповідає розумінню соціального феномену.  

2. Теоретико-методологічне розуміння сутності виховання дозволило 

застосувати сучасний алгоритм аналізу еволюції виховання дітей і молоді у 

Стародавньому Римі. Результати аналізу дають підстави вважати, що динаміка 

його розвитку відповідала динаміці розвитку римського суспільства у трьох 

історичних періодах. Кожен з цих періодів характеризувався певними 

особливостями соціокультурного розвитку, які відобразились у виділених 

детермінантах. Соціокультурні детермінанти визначили особливості еволюції, 

зміну елементів структурних компонентів римської виховної системи кожного 

історичного періоду. Здійснений наскрізний аналіз виховання у контексті 

соціокультурних процесів, що відбувалися у римському суспільстві античного 

періоду, засвідчив його соціокультурну сутність і соціальний характер.  



 

 

17 

Виявлення соціокультурних детермінант у всіх сферах середовища 

життєдіяльності римлян дозволило окреслити середовище виховання і визначити у 

ньому суб’єкти виховання і суб’єкти формування особистості, які утворювали 

структурні компоненти моделей виховання у різні історичні періоди римської 

історії. Була зафіксована трьохкомпонентна структура римської системи 

виховання: середовищний (стихійний вплив), соціально-педагогічний (частково-

керований вплив) та педагогічний (цілеспрямований вплив) компоненти.  

3. Ретроспективний аналіз процесу еволюції системи виховання 

Стародавнього Риму засвідчив наявність взаємозв’язків між структурними 

елементами кожного компонента системи виховання та між самими її 

компонентами. Виявлення вказаних взаємозв’язків дозволило розробити моделі 

виховання характерні для кожного історичного періоду розвитку римського 

суспільства. Порівняльний аналіз представлених моделей свідчить, що 

компоненти, які їх утворюють, були незмінними протягом трьох історичних 

періодів розвитку Стародавнього Риму. Лише структурні елементи кожного 

компонента виявляли мобільність під впливом соціокультурних детермінант 

характерних для кожного історичного етапу.  

4. Використані у процесі дослідження підходи до побудови моделей 

римського виховання дозволили вибудувати його узагальнену трьохкомпонентну 

модель (середовищний, соціально-педагогічний і педагогічний). Вона включає 

якісно визначену сукупність компонентів, які пов’язані взаємними залежностями і 

зв’язками, утворюють єдине ціле і при взаємодії з навколишнім середовищем 

здатні змінювати свою якісну структуру. Кількість і характер виховних впливів 

елементів, що утворюють конкретний компонент, визначаються соціокультурними 

детермінантами суспільного розвитку. Пропонована нами узагальнена модель 

виховання відповідає його об’єктивній характеристиці як соціокультурного 

феномену, соціальній природі його походження і дозволяє розглядати як основний 

механізм еволюції людини і суспільства. 

5. Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем вивчення розвитку 

історичного розвитку виховання у соціокультурному контексті. Серед 

перспективної тематики дослідження: функціонування системи виховання у 

Стародавній Греції, розвиток педагогічної думки античного суспільства щодо 

соціальної природи виховання, оскільки саме в цю епоху були створені перші його 

теорії; потребує історико-педагогічного дослідження розвиток виховання в епоху 

середньовіччя та наступні історичні епохи.  
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АНОТАЦІЇ 

Лобанова С. І. Соціокультурні детермінанти формування моделей 

виховання дітей і молоді у Стародавньому Римі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, 

2010. 

Дисертаційне дослідження присвячено вирішенню актуальної проблеми 

соціокультурної обумовленості формування моделей виховання дітей і молоді у 

Стародавньому Римі. Дисертація представляє собою комплексне історико-

педагогічне дослідження виховання як соціокультурного феномену і соціально-

педагогічного явища в логіці історичного розвитку римського суспільства 

античного періоду. 

Автором розглянуто сучасні науково-концептуальні уявлення про виховання 

як соціокультурний феномен, здійснений аналіз історичної ретроспективи 

соціологізації виховання як педагогічної категорії, виявлені соціокультурні 

характеристики виховання як науково-педагогічної категорії, на основі чого 

подано власну інтерпретацію сутності виховання як соціокультурного феномену і 

наукової категорії. Визначення авторського теоретико-методологічні розуміння 

сутності виховання дозволило застосувати нетрадиційний алгоритм аналізу 
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еволюції виховання дітей і молоді у Стародавньому Римі. Виявлення 

соціокультурних детермінант у всіх сферах середовища життєдіяльності римлян 

дозволило автору окреслити середовище виховання і визначити у ньому суб’єкти 

виховання і суб’єкти формування особистості, які утворювали структурні 

компоненти моделей виховання у різні історичні періоди римської історії. 

Представлені автором моделі виховання трьох історичних періодів, визначення 

соціокультурних детермінант, що обумовили особливості їх еволюції, дозволило 

розробити узагальнену модель виховання, компоненти якої взаємопов’язані, 

взаємообумовлені і характеризуються мобільністю структурних елементів, що їх 

утворюють.  

Автором виявлені і представлені закономірності динаміки та тенденції 

формування моделей римського античного виховання щодо формування сучасної 

парадигми виховання. 

Ключові слова: виховання, соціальне виховання, соціокультурний феномен 

виховання, соціокультурні детермінанти, модель виховання, система виховання, 

середовищний компонент, соціально-педагогічний компонент, педагогічний 

компонент. 

 

Лобанова С. И. Социокультурные детерминанты формирования 

моделей воспитания детей и молодежи в Древнем Риме. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук за 

специальностью 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Винницкий 

государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, 

Винница, 2010 

Диссертационное исследование посвящено решению актуальной проблемы 

социокультурной детерминированности формирования моделей воспитания детей 

и молодежи в Древнем Риме. Диссертация представляет собой комплексное 

историко-педагогическое исследование воспитания как социокультурного 

феномена и социально-педагогического явления в логике исторического развития 

римского общества античного периода. 

Автором рассмотрены современные научно-концептуальные представления 

о воспитании как социокультурном феномене, произведен анализ исторической 

ретроспективы социологизации воспитания как педагогической категории, 

выявлены социокультурные характеристики воспитания как научно-

педагогической категории, на основании чего представлено собственную 

интерпретацию сущности воспитания как социокультурного феномена и научной 

категории. Логика рассмотрения воспитания как социокультурного феномена 

детерминировала логику рассмотрения воспитания как научной категории в 

широком социальном, социально-педагогическом (широком и узком) и 

педагогическом (широком и узком) значениях. 

Анализ воспитания как социокультурного феномена засвидетельствовал его 

социальную природу и социокультурную сущность, которая наиболее полно 

раскрывается через категорию «цивилизация». Цивилизационный подход к 

пониманию воспитания, примененный автором, позволил рассмотреть воспитание 
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в соответствии с историческими этапами развития общества, сформировать 

социально-историческую перспективу его развития и, соответственно, разработать 

обобщенную модель воспитания, которая отражает структуру и функции 

воспитания в контексте конкретно-исторической социокультурной среды, как 

систему, которая развивается в виде совокупности понятий и схем.  

Определение авторского теоретико-методологического понимания сущности 

воспитания позволило использовать нетрадиционный алгоритм анализа эволюции 

воспитания детей и молодежи в Древнем Риме. Выявление социокультурных 

детерминант во всех сферах среды жизнедеятельности римлян, позволило автору 

очертить среду воспитания и определить в ней субъекты воспитания и субъекты 

формирования личности, которые формируют структурные компоненты моделей 

воспитания в разные исторические периоды римской истории. Определение 

субъектов воспитательных воздействий на личность, характерных для каждого 

исторического этапа развития римского общества, позволило выстроить три 

модели воспитания детей и молодежи в Древнем Риме: модель воспитания 

родового периода, модель воспитания республиканского периода, модель 

воспитания императорского периода. 

Качественные характеристики воспитательных воздействий субъектов 

воспитательной деятельности определили условное название компонентов 

воспитательных моделей: средовой, социально-педагогический и педагогический. 

Каждый компонент состоит из конкретных элементов (субъектов воспитательных 

воздействий), которые определяют качественные характеристики самого 

компонента на определенном историческом этапе его развития. 

Проведенный автором ретроспективный анализ качественных характеристик 

моделей римского воспитания свидетельствует, что смена исторического периода 

в развитии римского общества детерминирует смену структурных элементов 

каждого компонента модели. Процесс эволюции римской системы воспитания 

сопровождался постоянным расширением элементов средового компонента. 

Развитие материальной и гражданской культуры постоянно усиливали стихийные 

воздействия среды на формирование личности детей. Таким образом, 

социокультурная динамика исторического развития римского общества 

детерминировала увеличение содержательного наполнения  и усиление влияния 

средового компонента на формирование личности в пропорциональной 

зависимости от уровня развития самого общества. 

Анализ эволюции социально-педагогического компонента системы 

римского воспитания на трех исторических этапах его развития, дал возможность 

автору выделить следующие тенденции: родовой период – незначительное число 

субъектов воспитания; республиканский период – значительное увеличение 

гражданских  и государственных институтов воспитания и увеличение их 

воспитательного воздействия на формирование не только детей, но и на взрослых; 

императорский период – увеличение количества государственных институций с 

воспитательной функцией, исчезновение или приобретение стихийной 

формирующей функции гражданских воспитательных институтов. 



 

 

21 

Анализ особенностей эволюции педагогического компонента 

засвидетельствовал рост и увеличение его воспитательного воздействия на 

личность прямопропорционально уменьшению воспитательного воздействия 

социально-педагогического компонента и усиления средового. 

Представленные автором модели воспитания трех исторических периодов в 

контексте социокультурных детерминант, детерминировавших особенности их 

эволюции, позволило разработать обобщенную модель воспитания, компоненты 

которой взаимосвязанные, взаимообусловленные и характеризуются 

мобильностью структурных элементов. 

Автором выявлены и представлены закономерности динамики и тенденции 

формирования моделей римского античного воспитания относительно 

формирования современной парадигмы воспитания. 

Ключевые слова: воспитание, социальное воспитание, социокультурный 

феномен воспитания, социокультурные детерминанты, модель воспитания, 

система воспитания, средовой компонент, социально-педагогический компонент, 

педагогический компонент. 

 

Lobanova S. Social and cultural determinants’ formation of young people 

and children’s training models in Ancient Rome. — Manuscript. 

This thesis is to present a research for the degree of Candidate of Pedagogic 

Sciences, speciality 13.00.01. — General Pedagogy and History of Pedagogy. — 

Vinnytsia State Teacher Training University, Vinnytsіa, 2011. 

This thesis presents a consideration of the actual problem of social and cultural 

convention of formation of young people & children’s training models in Ancient Rome. 

This thesis is a complex historical pedagogical research of training as a social and 

cultural phenomenon & social and pedagogical phenomenon in the historical 

development of Rome society in antique period. 

The author has observed modern scientific conceptual notions of training as social 

and cultural phenomenon, has analyzed the historical retrospective of socioligization of 

training as pedagogical category, has defined social and cultural characteristics of 

training as scientific & pedagogical category on the basis of which an own interpretation 

of the sense of training as a social and cultural phenomenon and scientific category is 

made. The definition of the author’s theoretical &methodological notion of the training’s 

sense gave the possibility to apply non-traditional algorythm of analysis of young people 

and children’s training evoluation in Ancient Rome. The detection of social and cultural 

determinants in all the spheres of life activity media of Rome people gave possibility to 

the author to trace the media of training & to define the subjects of training & subjects of 

persons formation, which created the structural components of training models in 

different historical periods of Rome history. 

By author it were represented training models of three historical periods, the 

social and cultural determinants were defined. It gave the possibility to develop the 

general training model, the components of which are coordinated & and are 

characterized by mobility of structural elements which create them.  

The author has defined and represented the regularities of dynamics &formation 
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tendencies of models of Rome antique training as to the formation of modern paradigm 

of training. 

Key words: training, social training, social and cultural phenomenon of 

training, social and cultural determinants, training model, training system, 

surrounding component, social and pedagogical component, pedagogical 

component.  
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