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в країні відведено головне місце. Острах втратити 
батьківську любов для дитини є більш впливовим 
чинником виховання, ніж слова осуду. Період вседоз-
воленості для малюка в Японії триває до 5 років. До 
цього віку японці спілкуються з дитиною, як «з коро-
лем», з 5 до 15 років  – як «з рабом», а після 15 – як 
«з рівними». Дитина, яку в дитинстві виховували за 
таким принципом, виростає дисциплінованим та за-
конослухняним громадянином.

Виховна доктрина в Країні Сонця, що сходить, за-
стосовується до дітей з м’якістю та любов’ю, не при-
гнічує їхню душу. «Японці виховують дітей не грю-
канням та нескінченними фразами типу “не можна”, 
“не чіпай”, “не йди” що дратують дитину і тих, хто 
їх оточує, а, навпаки, спокійним, поблажливим став-
ленням до дітей», – пише В. Моляко. Японці ніколи 
не вдаються до постійного обмеження дій дитини. Їй 
нічого не забороняють, від дорослого вона чує лише 
попередження: небезпечно, брудно, погано тощо. Го-
ловне правило сім’ї – не забороняти, а не допускати. 
Природним в японців вважаються «конфліктні» ситуа- 
ції, що створюються через іграшки, оскільки сварки 
є важливим елементом міжособистісних відносин, 
засобом розвитку особистої ініціативи. Втручатися 
у дитячі конфлікти означає заважати формуванню ін-
стинкту співжиття в колективі. Тому на першому році 

Розгадуючи секрет «економічного дива» Японії, 
причини шукають в обмеженості ресурсів цієї ост-
рівної країни, що активно розвиває винахідливість 
та творчість серед своїх громадян. Однак головний  
секрет конкурентоспроможності Японії в освіті її  
громадян полягає у навчанні та вихованні.

Високий рівень життя японців полягає в особли-
вому статусі освіти, що побудовано на гуманізмі та лю-
диноцентризмі. Повага до людини, її суб’єктивності 
пронизує життєдіяльність японців і є основним прин-
ципом освіти. В освітній стратегії держави головний 
акцент робиться на тому, що кожна дитина є цінністю, 
незалежно від характеристик та здібностей. Гуманіс-
тичний принцип проголошує, що «...необдарованих 
дітей не існує!» Обдарованість сприймається не як 
щось унікальне, закладене природою, а як те, що мож-
ливо розвинути у більшості.

«На кожному живому дереві з’являються бруньки 
та чудові квіти – так визначено природою. Тому кожна 
людина має слідувати законам природи та приносити 
плоди!», – висловився японський вчений С. Судзукі. 
Він стверджував, що талановитими не народжуються,  
тому у кожної дитини можливо розвинути таланти  
завдяки систематичному тренуванню [7].

В Японії, де панує культ сім’ї, доля дітей знахо-
диться у руках батьків. Тому родинному вихованню 
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спілкування у дитини намагаються виробити стабіль-
ні групові відносини, де кожний може висловити кри-
тичне ставлення до того, що йому не подобається, ви-
слухати пораду, осмислити реакцію товариша тощо.

Процес становлення особистості, входження її в 
традиційну культуру народу, ознайомлення з прийняти-
ми нормами життя та поведінки у ранньому дитинстві 
дає позитивні результати. В Японії проводять багато 
дитячих свят, де долучають малят до традицій своєї 
країни. Традиційні сіоністські та буддійські обряди су-
проводжують маленького японця від народження і про-
довж життя, наприклад, свято вибору імені (на сьомий 
день після народження), свято дівчат та хлопців, цере-
монії досягнення дітьми трьох, п’яти та семи років, 
коли дівчат одягають в кімоно, а хлопців  – у монцукі 
та хакаму (верхнє кімоно та широкі шаровари) тощо.

У багатьох дошкільних закладах Японії існують 
програми залучення дорослих до співробітництва з 
дитячим закладом. Батьки допомагають вихователям 
враховуючи особливості життя дитини як у сім’ї, так 
і певному районі. 

В Японії діє система «6-3-3-4»: обов’язкова освіта 
у початковій школі (6 років), середній школі І-го сту-
пеня (3 роки) і ІІ-го ступеня (3 роки), потім – універ-
ситет (4 роки).

Компоненти освітньої системи (дошкільна, шкільна, 
вища) взаємопов’язані та об’єднані єдиною метою – пе-
редати підростаючому поколінню традиційні моральні 
та культурні цінності сучасного японського суспільст-
ва – колективізм, повагу до людини та природи, прагнен-
ня до максимальної творчої самовідданості тощо.

Визнання права кожної особистості на розвиток, 
прояв розумових і моральних здібностей на благо на-
ції та людства вважається одним «золотим ключем» 
прогресивних тенденцій на лише Японії, а й інших 
успішних суспільств та цивілізацій. 

Проблема раннього розвитку дитини, його значу-
щість у становленні особистості привертає держав-
ність Японії. Майже 2,5 тисячі років тому Конфуцій 
пропонував інтенсивно розвивати дітей, К. Гельвеій 
пропагував ідею виховання, як засіб формування ге-
ніальності. На початку ХІХ ст. пастор К. Вінте (Ні-
меччина) виховував свого сина, навчаючи його від 
дня народження за власною методикою і, як результат,  
у 9-річному віці син став студентом Лейпцігського 
університету, у 13 років  – доктором філософії, а у 
18  – професором університету [4]. 

Японія є більш інтелектуальною та економічно 
потужною високорозвиненою країною, де проблемі 
раннього розвитку дитини приділяють значну увагу. 
Японці одними з перших почали говорити про необ-
хідність раннього розвитку. Згідно з твердженнями 
психологів, у дошкільному віці людина отримує 70 % 
знань і лише 30 %  – за подальше життя.

Діти можуть досягти високого рівня, якщо нав-
чання починається від дня народження, тому що тут 
закладено ключ до подальшого розвитку людського 
потенціалу та здібностей [4]. Однак ранній розвиток  
має здійснюватися не примусово, а за допомогою 

своєчасного введенням нового досвіду. Наслідування 
зразка творчої поведінки має визначальне місце у роз-
витку творчих здібностей дитини. На цьому наголо-
шує С. Судзукі. На думку ученого, необхідно вчитися 
творчості у природи, тому він порівнює становлення 
творчих здібностей дитини з навчанням співочих пта-
хів: «солов’їв, що живуть у домашніх умовах, забира-
ють весною ще пташенятами, які ще не оперилися. Як 
тільки вони трохи звикають до неволі та починають 
брати корм у людей, до них підсаджують “вчителя”, 
який цілий день виводить свої трелі. Упродовж міся-
ця пташенята прислухаються до нього та засвоюють 
його школу. Такий метод використовується в Японії з 
давніх давен. Це і є вихованням талантів. Яким спі-
ваком стане пташка у подальшому, визначає перший 
місяць її життя, а не вроджені здібності» [5].

М. Ібука розвиток людини описує так, «...у давни-
ну продавець старовини оточував свого учня продовж 
перших шести місяців навчання лише найціннішими 
та справжніми творами мистецтва, щоб надивившись 
на них, він міг відрізнити антикваріат від підробки. 
Тобто у мозку дитини, що є чистим аркушем паперу 
закарбовується справжнє мистецтво та залишаєть-
ся там на все життя. Утворений стереотип істинного 
мистецтва є основою для оцінювання творів у наступ-
ному житті, коли дитина стає дорослою» [2]. Тому від 
старших можна успадкувати культуру, мудрість, від-
ношення поколінь, модель спілкування зі старшими 
членами родини, що дає багатий емоційний та куль-
турний досвід. Це стосується унаслідування традицій 
та звичаїв японської сім’ї та нації.

Новонароджений, на думку М. Ібуку, є безпорад-
ним, але це надає йому великі потенційні можливос-
ті. У період від народження і до 3-х років зв’язки між 
клітинами мозку формуються найбільш активно, заро-
джується приблизно 70–80 % таких з’єднань та з роз-
витком можливість мозку збільшується. У 6 місяців 
мозок дитини досягає 50 % дорослого потенціалу, а до 
3-х років  – 80 %. Від того, що буде засвоєно дитиною 
у ранньому віці залежить наскільки вона стане обдаро-
ваною. Отже, якщо у перші 3 роки не утворилася міцна 
основа, то немає сенсу вчити, як її використовувати [2].

Не потрібно боятися перевантажити дитячий мо-
зок, оскільки важливо тренувати здібності до запам’я-
товування, доки малюк отримує задоволення від  
повторення, адже мозок дитини здатний утримувати у 
пам’яті від 100 до 200 коротких віршів, а чим інтенсив-
ніше використовується пам’ять, тим краще вона функ-
ціонує та розвивається. В японській школі виховання 
талантів для тренування пам’яті використовують хай-
ку – короткі, ритмічні вірші, що легко запам’ятовуються 
та виховують у дитини благородні почуття.

Дитина фізично та розумово розвивається з шале-
ною швидкістю, тому важливо правильно стимулювати  
її розвиток на кожній стадії. Щоб цього домогтися 
батьки повинні уважно спостерігати за тим, що і коли 
необхідно дитині, що її цікавить тощо.

М. Ібука радить батькам серйозно підійти до са-
моосвіти, адже ті, хто готує себе у вчителі, не лише 
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глибоко вивчають предмет, який збираються виклада-
ти, але й дитячу, вікову психологію, педагогіку тощо.

Інтерес породжує допитливість, що виховує волю 
і мотивує дитину до розвитку, але якщо батьки на-
магаються примусом вчити дітей, то це закінчується 
сльозами та істериками. Примус породжує відразу, 
дух протиріччя та бажання уникати, а це спонукає до 
ігнорування, зароджує лінь та байдужість.

Тяжким моральним покарання для японців є роз-
повсюджений метод «погрози відчуження», відлучен-
ня від дому або протиставляння дитини якійсь групі. 
Самотність маленькі японці переживають важко,  
а відлучення від дому  – як катастрофу. 

Головна мета раннього виховання дитини в Японії 
полягає, на думку С. Судзукі, у попередженні появи 
нещасних дітей. Дитині дають слухати гарну музику 
та навчають грати на скрипі не для того, щоб виховати 
видатного музиканта, її вчать іноземним мовам не для 
того, щоб виховати геніального лінгвіста і, навіть, не 
для того, щоб підготувати до навчання у престижному 
дошкільному дитячому закладі або початковій школи. 
Головне  – розвинути в дитині потенційні можливості, 
щоб більше радості було в її житті [1].

Японці вважають, що не менш важливо у ран-
ньому віці тренувати рухові навички, адже правиль-
на фізична підготовка стимулює розумовий розвиток 
малюка. В японських дитячих закладах часто засто-
совують заняття ритмікою, що містить «...гру, яка 
налагоджує механізм тіла, допомагає володіти ним, 
дає можливість сприймати ритм. Заняття ритмікою 
повідомляють ритмічність самій натурі. А ритмічна 
натура  – це краса та сила, відповідність законам при-
роди» [3]. За рахунок цього у дітей рухи стають злаго-
дженими, гармонійними тощо. Це формує у дітей по-
чуття ритму, створює гармонію тіла і духу, пробуджує 
уяву, розвиваючи творчі здібності.

У педагогічній діяльності вихователі та вчителі до-
тримуються необхідних правил, що є обов’язковими 
для успішного формування громадянина Японії з ран-
нього віку (їх внесено до спеціальної інструкції Мініс-
терства освіти Японії). Перше правило виховання здійс-
нюється не як однобічне навіювання норм, а як спосіб 
життя. Завдання вчителя не вчити жити, а керувати 
процесом спілкування дітей у конкретних умовах, беру-
чи активну участь та демонструючи зразки поведінки.

Друге правило передбачає, що виховання має бути 
спрямовано на формування особистісних якостей, 
без яких неможливо виростити громадянина Японії, 
а саме: самоаналізу власної поведінки, думок та по-
чуттів; навичок спілкування; здатності до прийняття 
самостійних рішень та їхньої реалізації; готовності 
відповідати за наслідки.

Згідно з третім правилом, учитель має забез-
печити, щоб під час навчання дитина усвідомила  
наявність інтересів інших членів суспільства, їх за-
лежність від неї та її залежність від них. 

Четверте правило є основною формою вихован-
ня  – це групова діяльність, де критерієм ефективнос-
ті вважається не результат та якість діяльності  

окремих дітей, а участь всіх дітей у загальній справі 
та чітке усвідомлення кожним власної ролі.

Згідно з п’ятим правилом, діти привчаються 
сприймати інтереси групи як власні. На власному 
досвіді вони повинні засвоїти, що закони та норми 
життя в групі та суспільстві, а також їх дотримання 
потрібні кожній людині [1]. Останні три групи правил 
японської освіти підпорядковані основному завданню 
виховної діяльності  – формуванню колективу. Розви-
ток особистості з раннього дитинства здійснюється 
під впливом однолітків у процесі формування колек-
тивної солідарності.

У цілому виховання, як особлива форма педаго-
гічних знань в Японії, є методично розробленою. Це 
програми, інструкції, навчальні посібники, допоміжні 
навчальні матеріали тощо. Програми містять 28 тем, 
що умовно можна поділити на три групи. Перша група 
містить теми, що виховують соціальну комфортність, 
що сприймається та усвідомлюється дітьми, як почут-
тя належності до власної групи. Друга група тем спря-
мована на виховання «активної людини», що передба-
чають формування інтересу до діяльності, готовність 
та вміння долати труднощі, відповідальне ставлення 
до будь-якої професії та зацікавленість до обраної спе-
ціальності. Третя група тем об’єднана загальним зав-
данням  – привчити дитину сприймати суспільні нор-
ми як внутрішньо необхідні. Японці переконані, що за 
правильних умов виховання у ранньому віці дитина  
у школі вчиться краще. Якщо за раннього періоду роз-
витку посіяно гарне зерно, то дитина виросте само-
стійною, щоб протистояти будь-яким труднощам.

Таким чином, важливі чинники раннього розвит-
ку дітей в Японії створюють передумови становлення 
здібностей і талантів, а саме: створення сприятливих 
умов для розвитку дитини з перших днів народження; 
стимулювання психічних процесів, функцій головного 
мозку, рухової активності; заохочення пізнавальних ін-
тересів малюка; забезпечення зразків творчої, культур-
ної поведінки, педагогічного професіоналізму вихова-
телів та батьків; створення розвивального середовища; 
ранній розвиток здібностей та соціальної взаємодії. 
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