
Тема 5. Альтернативні та природовідповідні технології 

1. Вальдорфська педагогіка (Р. Штейнер).  

2. Технологія вільної праці (С. Френе).  

3. Технологія майстерень. Технологія саморозвитку (М. Монтессорі).  

4. Школа для життя, через життя (Ж.-О. Декролі). 

Завдання для самостійної роботи: 

 

Підготуватись до демонстрування  фрагменту з використанням методики 

Монтессорі у роботі з дітьми. 
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6.Кінофільм «Марія Монтессорі» https://www.youtube.com/watch?v=Bwnhv02vYCU 

 

Вальдорфська педагогіка (Р. Штейнер) 

 

Дану систему розробив на початку ХХ століття австрієць Рудольф Штейнер . Народився у 

1861 р. в Хорватії, що належала до колишньої Австро-Угорщини, у бідній німецькій сім´ї. 

Його батько вважав себе вільнодумцем. Він дуже серйозно ставився до навчання сина, що 

було нелегко матеріально і вкрай незвично для прошарку суспільства до якого він належав.   

Після закінчення реального училища Р. Штейнер вступив до Вищого технічного інституту у 

Відні й одночасно відвідував курси філософії, вивчав праці Гете, писав статті. У 1919 р. в 

Штутгарті було відкрито першу вальдорфську школу. Ініціатором її заснування став 

директор тютюнової фабрики «Вальдорф-Асторія» (звідси походить назва школи) Еміль 

Мольт, який захоплювався антропософією. Метою школи для дітей робітників фабрики було 

забезпечення освітою всіх дітей незалежно від їхнього соціального походження. Адже на той 

час у Німеччині загальноосвітніх шкіл не було. Діяла лише система початкової народної 

школи. Тому вже у 10 років необхідно було визначати, піде дитина у реальне училище чи 

навчатиметься в гімназії. Таке вирішення долі людини, коли вона ще не здатна усвідомлено, 

самостійно приймати відповідальні рішення, Р. Штейнер вважав згубним. 

 

Принципи вальдорфської педагогіки 

На першому місці стоїть повага до особистості дитини, з цього пункту виходять всі 

інші. Дуже важливо, щоб діти відчували себе психологічно комфортно. У зв’язку з цим на 

передній план у вихованні виходять естетичні та різного роду трудові дисципліни. 

Вітається творчий початок. 

Особливістю педагогіки Штайнера є вивчення національної культури. У цьому руслі 

робиться дуже багато – починаючи від одягу і закінчуючи національними традиціями. 

Дитина в такому випадку буде відчувати себе частиною чогось набагато більшого, ніж 

власна родина. Від неї підуть маленькі страхи.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bwnhv02vYCU


Для того, щоб дитина розвивалася всебічно, практикують комплексний підхід до 

вивчення зовнішнього середовища. Наприклад, у класах немає новітніх меблів і останніх 

досягнень науки, навпаки, використовують натуральні матеріали, які наближають до 

природи. Та й сам навчальний заклад знаходиться ближче до природи. 

Багато що залежить від вихователя і вчителів. Одним з діючих принципів даної 

педагогіки є наслідування дітей педагогічному колективу. 

Особлива увага приділяється спілкуванню з батьками. Тут існує дуже тісний контакт ще з 

дошкільного закладу. Діти і батьки разом проводять свята, відзначають Дні народження, 

займаються трудовою діяльністю і т.д. Окремий клас – це єдиний дружний колектив. 

Як відбувається навчання? 

Уроків, до яких звикли ми, Штейнер не передбачав. Інформація в вальдорфських школах 

подається блоками. Протягом дня діти розглядають три блоки: трудовий, творчий і 

духовний. 

Вся програма розрахована на 12 років. До 8 класу учні «працюють» з одним учителем, він 

для них як духовний наставник. Вже з 1 класу маленькі вальдорфці вивчають дві іноземні 

мови, беруть активну участь у житті школи, що розвиває однаково всі їхні здібності. 

Навчальний матеріал підносять так званими «епохами», що триває приблизно місяць. За 

такий період учні встигають «прожити» досліджувану епоху, що дуже добре позначається на 

усвідомленні і запам’ятовуванні подій. Обов’язковим пунктом кожного навчального року є 

заключний концерт в кінці семестру. 

Варто відзначити, що в вальдорфської педагогіки немає системи оцінювання. Все йде своїм 

ходом. Дітей не примушують рівнятися на якийсь зразок правильності. Індивідуальність 

завжди повинна виявлятися, і заважати цьому не слід. 

Особливості змісту вальдорфської педагогіки 

Стрижнем вальдорфської педагогіки є свобода. Вальдорфська школа не орієнтує дітей у 

виборі світогляду, конкретної «контркультури», а допомагає їм вільно і плідно 

самовизначитись, тверезо і відповідально усвідомити реалії світу. 

   В організаційному аспекті принцип свободи означає, що вальдорфська школа існує на 

засадах самоуправління, згідно з якими всі важливі організаційні питання і проблеми 

вирішує колегія вчителів, що збирається традиційно у четвер після занять. У школі 

відсутня вертикальна структура влади і підпорядкування. В її справах постійно беруть 

участь батьки. Їхній ентузіазм у заснуванні й підтриманні діяльності школи не менш 

значущий, ніж ентузіазм учителів. Усі найважливіші питання життя школи вирішуються на 

спільних педагогічно-батьківських об´єднаннях. 

   У класичній вальдорфській школі навчання триває 12 років, а ті, хто вирішив вступити до 

університету, закінчують ще 13-й (абітурієнтський) клас.   Головною фігурою навчально-

виховного процесу у вальдорфській школі є класний учитель, який викладає в одному класі 

(з 1-го по 8-й) усі загальноосвітні предмети (математику, рідну мову та літературу, 

фізику, ботаніку, антропологію, географію, історію тощо). Навчальний процес 

відбувається без підручників і методик, весь навчальний матеріал учитель використовує як 

єдине ціле, що поступово розгортається й формується. Навчальний план «у кожному 

конкретному випадку повинен вичитуватися з конкретної концепції дитини». Немає у 

вальдорфській школі й оцінок. Замість них, учитель постійно дає образні характеристики 

різних дитячих робіт. 

Особливості змісту по класах - навчання «по епохах» : 

Дошкільний період: ходити, говорити, мислити; 

I: прообрази і казки; від образу до букви; спів, еврітмія; в'яже на спицях; 

II: чудеса і легенди; лист; арифметика; флейта, малювання, ручна праця; 



III: створення світу і Старий Завіт; ноти, малювання форм, в'яже гачком; 

IV: розривши загального і приватного; дроби; європейські міфи; орнамент, канон, 

вишивка; 

V: гармонія і античність, Греція; десяткові дроби, оркестр, робота по дереву; 

VI: середні століття, боротьба добра і зла; Рим; фізика, відсотки, геометрія, стругання: 

VII: простір і Ренесанс; алгебра, вірші, шиття: 

VIII: революції, XIX століття; економіка, хімія, композитори, робота з металом; 

IX: екологія, технічний прогрес і моральність, історія мистецтв, столярна справа: 

X: політика, історія, суспільство, фізика, драматургія, кераміка; 

XI: суспільство, література, музика, скульптура, палітурна справа;  

XII: історія культури, імпровізація у всіх сферах. 

   У старших класах класних учителів замінюють учителі-спеціалісти (предметники). 

   Щодня перші дві ранкові години відводять для головного уроку, на якому вивчають 

один загальноосвітній предмет. Протягом дня вивчення інших загальноосвітніх предметів 

вважається недоцільним. Опанування дисципліни протягом 3—6 тижнів становить епоху. 

В одному класі протягом навчального року може бути, наприклад, одна епоха з хімії, дві 

епохи з літератури тощо. 
   Після вивчення когнітивних (пізнавальних) предметів методом епох настає черга для 

художнього, мовленнєвого циклу (малювання, музика, історія мистецтва, іноземні мови та 

ін.). Діти віком від чотирьох до дев´яти років засвоюють багато казок (дитячий садок і 

початкова школа), легенд, байок (другий клас), біблійних оповідей (третій клас), вітчизняної 

міфології (четвертий клас), історій про богів і героїв Давньої Греції (п´ятий клас) тощо. 

Багато часу відводять на спілкування, обговорення, розповіді з життя і досвіду, на 

повчальні історії як інструмент виховання моралі. 
   У вальдорфських школах вивчають предмети, нехарактерні для традиційної школи, що має 

на меті надати більшої естетичної та практичної спрямованості процесу навчання, 

забезпечити тісну взаємодію теоретичного навчання з художньо-прикладною діяльністю, 

інтеграцію різних галузей знань. Такою дисципліною передусім вважають евритмію (грец. 

eurhythmia — прекрасний ритм, благозвучність, стрункість) — виконання віршів або музики 

за допомогою ритмічних рухів. В евритмії кожен звук постає як зримий образ, оскільки 

відповідає специфічному руху. У музиці, наприклад, через рух відкривається тональність, 

передаються інтервали, тобто весь світ стає зримим. До евритмії як мистецтва руху, 

«видимої мови», «видимої музики», за переконанням Р. Штейнера, не можна ставитися 

лише як до сценічного мистецтва, вона мусить бути невід´ємною частиною педагогічного 

процесу, оскільки здійснює гігієнічний, навіть терапевтичний вплив на дитину, сприяє 

виробленню її спритності, координації рухів, розвитку музичного слуху, образотворчих 

здібностей, уяви, фантазії.   Предмети природничо-математичного циклу викладають на 

образно-естетичній основі. Фундаментальний принцип вальдорфської педагогіки — 

«художнє передує інтелектуальному» — виявляється як у побудові багаторічного 

шкільного курсу, так і в межах одного уроку. 

   Важливим у вальдорфській школі є трудове виховання («уроки рукоділля і ремесел»), 

однакове для хлопчиків і дівчаток: усі діти вчаться переплітати книги, столярувати, в´язати, 

ліпити з пластиліну й глини, шити ляльки або костюми для вистав. 

Позиція учня. 

- Дитина в центрі педагогічної системи. 

- Право вибору всього: від форми уроку до його плану. 

- Право дитини на помилки. 

- Свобода вибору. 

- Право на вільний творчий пошук. 

- Стосунки відповідальної залежності з колективом. 

Позиція вчителя. 

- Діяльність вчителя є пріоритетом, вчитель веде дітей протягом 8 років по всіх предметах. 

- Вчитель - старший товариш. 

- З дітьми до предмету, а не з предметом до дітей. 

- Не знання давати, а давати дітям жити на уроці; спільне духовне життя учня і вчителя. 



- Чекання дозрівання сил, закладених природою. 

- Не говорити дитині «ні», не «можна». 

- Не робити зауважень (відсутність виділення слабких і сильних). 

- Не ставити поганих оцінок. 

- Не залишати на другий рік. 

- Приймати дитини такою, якою вона є (всі діти талановиті). 

   При багатьох вальдорфських школах існують дитячі садки. Перший вальдорфський 

дитячий садок було створено після смерті Р. Штейнера у 1925 р. його послідовницею 

Елізабет Грюнеліус (Штутгарт). 
      Найважливішим завданням дошкільного дитинства, згідно з вальдорфською педагогікою, 

є догляд за органами чуття дитини. Реалізувати його допомагає обладнання й організація 

дитячого садка. Вальдорфський дитячий садок — це невелике затишне приміщення, стіни 

якого пофарбовані у приємний рожевий колір. Як правило, нижня частина стін (приблизно 

на висоті 1—1,5 м) обшита природним нефарбованим деревом. Меблі також дерев´яні. В 

інтер´єрі немає гострих кутів — навіть прямі кути (наприклад, в одвірках) замінені на два 

тупих, оскільки в 3—4-річної дитини гострий кут викликає надто сильне переживання, що 

негативно впливає на її психіку, а тупий кут діє заспокійливо. 

   Використання дерев´яних переносних стояків дає змогу розділити групову кімнату на 

окремі куточки. На ці стояки діти можуть накинути кольорові хустинки і зробити кімнатку 

або печерку для гри. В таку хустинку можна загорнутися самому або загорнути в неї ляльку. 

Це сприяє створенню педагогічно збагаченого розвивального середовища, стимулює 

розвиток уяви дитини. У вальдорфському дитячому садку вихователі роблять іграшки — 

зшиті або зв´язані вручну ляльки, тварини з вовни і тканин. Вони приємні на дотик, не 

викликають у дитини напруження. У ляльок немає облич, що дає змогу бачити в них ті 

обличчя, які виникають в уяві й можуть змінюватися під час гри.  

   Для будівельних ігор дітям пропонують неоформлені, природно неправильної форми 

«блоки» з дерева (дощечки, палички), а також шишки, мох та ін. В іграх не використовують 

кубики правильної геометричної форми, пластикових та залізних конструкторів. 

   У груповій кімнаті обов´язково повинен бути витвір мистецтва (наприклад, репродукція 

картини видатного художника). На столику біля нього може стояти гарна витончена ваза з 

букетом відповідно до пори року. Дитина змалечку привчається цінувати красу і берегти її. 

Їй не пояснюють, що з гарною річчю потрібно поводитись охайно, аби не пошкодити її, — 

таке розуміння породжується естетикою обстановки і ставленням вихователя. 

   Вальдорфські дитячі садки споруджені за індивідуальними проектами, оформлені 

просто, гармонійно, красиво. За словами Р. Штейнера, архітектурні форми дитячих 

садків повинні виражати суть, яка живе в їх стінах. Навіть формою вони мають 

захищати, оберігати дитину. 

   За внутрішнім кліматом вальдорфський дитячий садок функціонує як велика сім´я, тому 

атмосфера в групі нагадує домашню. Усі практичні дії — прибирання, приготування їжі 

тощо — дорослі виконують у присутності дітей, які теж можуть брати в них участь. 

   Ранок у вальдорфському дитячому садку — це час вільної гри, яку вальдорфська 

педагогіка вважає своєрідною фазою видиху (розширення). Вона сприяє розвитку фантазії, 

ініціативи. Мотивом для ігор дітей є враження, отримані у процесі взаємодії з навколишнім 

світом. Гра має бути тривалою, щоб дитина могла в ній цілковито виразити себе. Для вільної 

гри завжди потрібне щось таке, що сприймається дитиною у взаємодії зі всією групою як 

імпульс. 

   Розподіляючи на різні види занять час перебування дитини в дитячому садку, вихователь 

повинен прагнути до співмірності вільної гри дітей за їхньою ініціативою та заняттями з 

усією групою. Ігри та заняття у вальдорфському дитячому садку постійно чергуються. 

Головне — створити певний сприятливий для дитини ритм, який передбачав би гармонійне 

чергування організованих і самостійних занять. 

   Одним з організованих занять, у якому бере участь уся група, є малювання, яке Р. 

Штейнер вважає важливою подією і ключем до емоційного розуміння мистецтва. Діти, 

однак, малюють не щось конкретне, наприклад пейзаж, тварину, будинок, а наносять 

акварельні фарби на папір широким пензлем і радіють, коли з´являється новий колір. На 



заняттях з малювання використовують фарби, виготовлені з природних барвників трьох 

основних кольорів — червоного, синього і жовтого — які не можуть утворити 

дисгармонійного поєднання. Якщо молодші дошкільники просто «розважаються» з фарбами, 

то п´яти-шестирічним дітям пропонують теми малюнків або малювання за задумом. 

Завершені дитячі роботи не обговорюються. Вихователь разом із дітьми радіє тому, «що 

можуть фарби». Малюнки висихають на столах, їх збирають і розвішують. 

   На спільних заняттях із ліплення, як і з малювання, замість пояснень діти отримують 

безпосередні враження, спостерігаючи за роботою дорослого. Для занять використовують 

пофарбований віск або пластичну глину. Після попередньої підготовки матеріалу, 

спостерігаючи за вихователем, діти відтворюють те, що їх надихнуло. Готові вироби також 

експонуються. 

   Уся група бере участь і в грі на музичних інструментах, у співах. Як правило, на цих 

заняттях вихователь у присутності дітей багато співає, грає на флейті або металофоні 

(ксилофоні), розповідає історії або читає вірші про звуки. Природний людський голос 

розвиває у дітей слух. На інструментах вони імітують гру дорослого. Для розвитку почуття 

ритму обирають пісні, які діти готові часто слухати або наспівувати. Вальдорфські 

вихователі дуже багато уваги приділяють формуванню мови, дбають, щоб вона була 

зрозумілою, добре артикульованою, плавною, повільною, мелодійною. 

   Один раз на тиждень у вальдорфському дитячому садку проводиться евритмія.   Головною 

подією дня у вальдорфському дитячому садку є народна казка або історія. Діти слухають їх 

перед обідом або перед тим, як починають збиратися додому, їм подобається слухати одну й 

ту саму казку (історію) багато разів. Це теж сприяє формуванню ритму. Вихователь 

запам´ятовує й розповідає казки саме так, як вони записані, — зі складними зворотами, 

незвичайними граматичними побудовами. Діти засвоюють їх, навіть якщо й не все 

розуміють. Саме з цього, на думку Р. Штейнера, починається осягнення національної 

культури. Згодом вони запам´ятовують казку і звертаються до її сюжету в своїх іграх. 

   Уяву дитини дає змогу пробудити інсценування відомої казки. Для цього вихователь 

використовує ляльки, якими діти граються, запалює свічку, грає просту мелодію на 

металофоні, створюючи атмосферу чарівності, загадковості. Під впливом розповіді дитина 

уявляє певний образ, тобто реалізується той самий принцип, що й у вальдорфській іграшці. 

   Із закінченням казки завершується день у вальдорфському садку, який традиційно триває 

4—5 год. За переконаннями Р. Штейнера, триваліше перебування дитини в товаристві інших 

дітей і в розлуці з мамою надзвичайно втомлює її. Крім того, дитина повинна усвідомлювати 

власний світ, у центрі якого перебуває сім´я, а в центрі сім´ї — батьки й вона.    

  

2. Технологія вільної праці (С. Френе) 

 

С. Френе народився 15 жовтня 1896 року в м. Грас, що на півдні Франції, в 

селянській родині. Вже в початковій школі він виявив неабиякі здібності, і батьки вирішили 

віддати сина на навчання до середньої школи. У 1913 p., завершивши обов´язкове навчання, 

він вступив до нормальної школи м. Ніцци. У 1915 р. в бою під Верденом його було тяжко 

поранено. Чотири роки довелося лікуватися в госпіталях. У 1920 р. С. Френе розпочав 

педагогічну діяльність у малокомплектній школі маленького міста Приморських Альп. Він 

учив дітей шукати способи втілення моральних лозунгів у життя, пропонуючи їм 

поміркувати протягом тижня над такими девізами, як «Я хочу бути шанобливим до своїх 

батьків», «Я хочу бути завжди готовим прийти на допомогу своїм товаришам» тощо. 

Особливу увагу молодий учитель приділяв формуванню добрих стосунків у шкільному 

колективі, підтриманню порядку й чистоти в класах, у своєму щоденнику відзначав 

особливості поведінки кожного учня, його досягнення і проблеми.  Технологія французького 

педагога Селестена Френе (1896—1966) «Школа успіху і радості» заснована на ідеях 

гуманізму і самовідданої любові до особистості дитини.   
Головна мета виховання — «максимальний розвиток особистості дитини в розумно 

організованому суспільстві, яке буде служити їй і якому вона сама буде служити». 

   Основними засобами реалізації цієї мети С. Френе вважав природу, працю в школі-



майстерні, розумову діяльність під час індивідуальних занять за планом і графіками, 

художню творчість, набутий у процесі трудової діяльності власний досвід дитини. 

   Виховання, за твердженням С. Френе, охоплює такі етапи: 

   1. Виховання у сім´ї (від народження до 2 років). Вирішальне значення становлення 

особистості дитини протягом найперших років життя він підкреслював у книзі «Поради 

батькам». Від взаємодії батьків з дитиною на цьому етапі значною мірою залежать успіхи 

виховання в індивідуальному, соціальному та загальнолюдському аспектах на наступних 

стадіях її розвитку. 

   2. «Дитячий заповідник» (від 2 до 4 років). Так С. Френе назвав дошкільні заклади, в яких 

має відбуватися виховання дітей від 2 років. На будь-якому етапі життя дитини справжнє 

виховання здійснюється на основі принципу «пізнання на дотик» — найважливішого від усіх 

наукових методів. Ефективною є підготовка дитини до життя в насиченому розвивальному 

середовищі, яке допомагає їй пізнавати світ «на дотик». Якщо середовище не дає дитині 

змоги самій набувати необхідного для адаптації в навколишньому світі досвіду, то 

вихователь змушений вдаватися до різних педагогічних маніпуляцій, які іноді важко 

відрізнити від обману. У природному середовищі завдання вихователя полягає в постійному 

матеріальному і технічному вдосконаленні обладнання «заповідника», що сприятиме 

набуттю дитиною досвіду. 

   3. Дитячий садок (від 4 до 7 років). Чотирирічний малюк вже намагається підпорядкувати 

середовище собі. Виховання дитини до семи років має відбуватися у процесі «роботи-гри» з 

використанням відповідних матеріалів, знарядь, технічних засобів. 

   4. Початкова школа (від 7 до 14 років). На думку С. Френе, саме на цьому етапі 

доцільними є уроки. У початковій школі дитина продовжує діяльнісне пізнання світу, 

освоєння навколишнього середовища в дії. 

   У розвитку життєдіяльності дитини він виокремив такі етапи: 

   - розвідка «на дотик» (дитина пізнає, досліджує, випробовує навколишній світ); 

   - період обживання (дитина узагальнює, упорядковує набутий досвід, але ще не здатна 

діяти усвідомлено); 

   - період праці («завоювання» дитиною навколишнього світу). діяльність, художню 

творчість. 

   Визначним засобом виховання С. Френе вважав природу. Він, як і Р. Штейнер, визнавав 

необхідність ранньої соціалізації дитини у відповідно організованому дошкільному закладі 

(«дитячому заповіднику»), який «пізнання на дотик» використовує як головний метод 

виховання. Це в свою чергу вимагає різноманітності навколишнього середовища. 

Нововведеннями у діяльності школи Френе були уроки-прогулянки, під час яких діти 

спостерігали природне й людське середовище, а потім усно і письмово викладали свої 

враження. Будучи прихильником «нового виховання», він усвідомлював значення природи у 

становленні особистості дитини, тому закликав педагогів максимально розширювати 

виховний простір дитинства за рахунок парків, садів, сільськогосподарських угідь, «живих 

куточків» тощо. Вже для чотирирічних дітей, на думку С. Френе, необхідно організовувати 

різноманітні «ігри-роботи» і «роботи-ігри», які широко застосовували у педагогічній 

діяльності прибічники гуманістичних шкіл Ж.-О. Декролі та М. Монтессорі. 

   Згідно з технологією «Школа успіху і радості» природа відіграє важливу роль і в 

організації початкової школи, яка «не може існувати без природного середовища». Воно є 

обов´язковою умовою нормального функціонування дитячого закладу, оскільки надає дитині 

необхідний для розвитку «матеріал», забезпечує умови для її фізичного та емоційного 

розвитку. Це положення узгоджується із твердженням С. Френе про необхідність допомагати 

дитині формувати свою особистість через створення відповідної обстановки, а не через 

повчання та вказівки, адже будь-яке насильство над особистістю призводить до негативних 

наслідків. 

   Механічною працею С. Френе вважав застосування знарядь праці, які пришвидшують 

процес «пізнання на дотик», зміцнюють і розширюють владу людини над зовнішнім 

середовищем. У процесі праці дитина ознайомлюється з інструментами, а згодом вчиться 

усвідомлено користуватися ними для досягнення своєї мети. 

   Розумова діяльність дитини виявляється в умінні володіти знаряддями, які допомагають їй 



контактувати з людьми, формувати і виражати свої потреби, розвивати і поглиблювати 

знання про навколишній світ. Так, своєрідними головними знаряддями для дитини є руки, 

мова. 

   Художня творчість є важливим засобом чуттєвого пізнання дитиною світу. За словами С. 

Френе, малюнок не втрачає значущості й після того, як діти навчилися писати. Важливу роль 

у їх розвитку відіграють також ляльковий театр, співи, ритміка. 

     Однією з концептуальних засад педагогічної технології С. Френе є ідея про опори-

бар´єри. До них належать сім´я, суспільство, вчителі, які одночасно дисциплінують і 

стримують дитину. Опорами в її розвитку вони стають за певних обставин і правильно 

організованої діяльності дитячого закладу. Традиційна школа такими опорами в кращому 

разі вважає вчителя і сім´ю, а «Школа успіху і радості» значно розширює їх спектр. Такою 

опорою у ній є індивідуальні плани роботи. Новизна підходу полягала в тому, що, на відміну 

від масової практики, яка спирається на державні стандарти та навчальні плани, С. Френе 

запровадив спільне з дитиною розроблення індивідуальних планів занять з усіх 

навчальних дисциплін. Це вимагало від педагога ретельної підготовки загальних планів для 

всього класу і одночасної організації індивідуального планування з використанням карток 

самоконтролю з арифметики та граматики, інформаційної картотеки, каталогу, робочої 

бібліотеки, перфострічок для програмованого навчання. Індивідуальні плани роботи 

актуалізовували такий важливий виховний ресурс, як самоорганізація дитини. Склавши (з 

допомогою вчителя) особистий план роботи, вона намагається виконати його. Завдяки цьому 

формуються наполегливість, сила волі, здатність працювати в колективі. 

     Одна з основних цілей і цінностей школи С. Френе полягає у формуванні активного 

громадянина демократичного суспільства, «який усвідомлював би свої права та обов´язки». 

Для цього школа повинна правильно організовувати трудову діяльність дітей, бути 

відкритою соціальному середовищу і тісно пов´язаною з ним. Виховання працею в 

майстернях, набуття необхідних для життя практичних навичок і вмінь, формування 

особистісно значущого життєвого досвіду є елементами єдиного процесу становлення 

людини і громадянина демократичного суспільства. 

   Розробляючи технологію створення гуманістичної і демократичної школи, С. Френе 

намагався зробити її доступною і зрозумілою батькам учнів, сподіваючись залучити їх до 

співпраці. У своєму «Зверненні до батьків» він доводив необхідність атмосфери свободи, 

співробітництва і демократії в сім´ї та школі, оскільки «лише за допомогою свободи 

можна підготувати до свободи, лише за допомогою співробітництва можна підготувати 

до соціальної гармонії та співробітництва, лише за допомогою демократії можна 

підготувати до демократії». 

 
3. Технологія саморозвитку (М. Монтессорі) 

     Педагогіка видатного італійського гуманіста Марії Монтессорі (1870—1952), як 

справедливо стверджують, «завоювала весь світ». У світовому педагогічному досвіді не 

було і немає такого органічного поєднання різних знань, як у розробленій нею технології. 

Загалом педагогічна система М. Монтессорі репрезентує теорію вільного виховання й 

сенсуалізму (напрям у теорії пізнання, який визнає відчуття єдиним джерелом знань) у 

педагогіці. Глибина реалізованих у цій технології теоретичних положень, досконалий 

методичний і дидактичний інструментарій дають змогу використовувати її у різних 

педагогічних умовах.  Центральне місце у педагогічній технології М. Монтессорі належить 

дидактичному матеріалу, який є важливим засобом становлення фізичних і психічних 

функцій дитини, розвитку її творчості, уваги, волі, навчання письма та елементарної 

математики. Головну його цінність М. Монтессорі вбачала у сприянні впорядкуванню 

попереднього досвіду дитини. Матеріал не лише знайомить дитину з предметами та їх 

ознаками (якостями), а й дає їй змогу самостійно працювати, міркувати, помилятися і 

виправляти помилки, зосереджувати увагу на зробленому, порівнювати. Його привабливість 

розвиває інтерес до речей і дій з ними, прагнення до самостійної діяльності. Допомога 

педагога при цьому незначна, а керівництво діяльністю дитини є опосередкованим. 

   Дидактичний матеріал М. Монтессорі не вважають навчальним обладнанням у 



загальноприйнятому розумінні, оскільки його головна мета полягає не в навчанні дітей 

навичок і передаванні їм знань через правильне використання, а в тому, щоб допомогти 

самобудівництву, духовному розвитку дитини. Дидактичний матеріал є зовнішнім стимулом, 

що привертає увагу дітей, ініціює процес їхнього зосередження. Запропонувавши матеріали, 

які привертали б дитячу увагу, педагог зможе надати дитині свободу, необхідну для її 

розвитку. 

   Монтессорі-матеріали засновані на концепції активної особистості, яка розмірковує і 

спілкується, розвивається у процесі вільної діяльності. Усі вони розроблені 

експериментально. Лише після тривалої і ретельної перевірки, відкидаючи все, що не 

фіксувало інтересу та уваги і не стимулювало самостійних повторних вправ дітей, М. 

Монтессорі визнавала їх придатність. Матеріал повинен задовольняти реальні потреби 

дитини, враховувати її здібності, бути доступним їй у потрібний момент розвитку. Тому для 

кожного матеріалу М. Монтессорі запропонувала вікові рівні. Оптимальний час для дитини 

педагог має визначати шляхом спостереження та експериментування. 

   Діти, здатні до самовиховання, дуже чутливі до своїх внутрішніх потреб. У зв´язку з цим 

важливо, щоб підібрані засоби відповідали їх певним потребам, а також викликали 

«довільний розвиток внутрішньої енергії дитини». У кожному сенситивному періоді домінує 

певна потреба, яка стимулює активність дитини щодо її задоволення. Педагог повинен 

знаходити предмети для вивчення дитиною в різні вікові періоди розвитку, передбачати 

відповідно до сенситивних періодів програми навчання. 

   Робота з Монтессорі-матеріалами дає дітям змогу самостійно визначати помилки, 

усувати їх, відновлюючи порушений порядок. Ці матеріали мають різний ступінь 

складності. Дитина займається з кожним із них стільки, скільки їй цікаво, а згодом приступає 

до складнішого. Важливо, щоб вона мала змогу вільно вправлятися з матеріалом, що є 

суттєвою умовою формування її особистісної незалежності. Не варто побоюватися, що, 

працюючи тривалий час із одним матеріалом, дитина відстане в іншому. Приступаючи з 

належно сформованими навичками до іншого матеріалу, вона швидше досягне успіху. 

   Крім вертикального структурування (за складністю), Монтессорі-матеріали логічно 

впорядковані й горизонтально, що передбачає паралельні вправи, до яких дитина надовго 

зберігає інтерес. Зміна форм діяльності дає змогу розглянути одне й те саме навчальне 

завдання під іншим кутом, глибше усвідомити проблему, відкрити нові її грані. 

   Самодіяльність, вільний вибір матеріалу, вдосконалення методів роботи сприяють 

розвитку організаційних можливостей дитини. Адже вона вчиться самостійно планувати, 

розподіляти, узгоджувати, виконувати домовленості, працювати разом з іншими, тобто 

поводити себе диференційовано (по-різному, неоднаково), ефективно і цілеспрямовано. 

   Дидактичний матеріал Монтессорі опосередковано готує дитину до майбутнього 

учіння. Він не навчає письма — письмом, читання — читанням, малювання — малюванням, 

а надає дитині змогу самостійно «скласти з елементів» ці складні дії, причому кожну — у 

свій час, відповідно до сенситивного періоду. Наприклад, опосередкована підготовка дитини 

до письма передбачає оволодіння «елементами», втіленими в конкретних Монтессорі-

матеріалах, які не мають прямої мети готувати дитину до письма. Однак сукупно вони 

забезпечують необхідний рівень інтелектуальної та моторної готовності до письма. Цьому 

сприяє робота з блоками циліндрів (координація рухів трьох пальців руки, що беруть участь 

у письмі), робота з металічними вкладками (обведення олівцем, штрихування контурів), 

звукові ігри, робота з буквами з піщаного паперу, що розвиває м´язову пам´ять на зразки 

букв, тощо. У процесі непрямої підготовки дитина переживає успіх, розвиває впевненість у 

собі, ініціативність. Маючи змогу самостійно «скласти з елементів» нове вміння, дитина 

переживає незрівнянне радісне почуття, що супроводжує її успіхи у пізнанні світу. Так 

відбуваються її кроки з пізнаного в непізнане, із зробленого — у ще не зроблене. 

     Важлива роль належить презентації (основному уроку) — демонстрації дитині 

правильного використання нового матеріалу. Її мета полягає не лише в ознайомленні з 

основними якостями і застосуванням матеріалу, а й у створенні для педагога можливостей 

більше дізнатися про дитину та її внутрішній розвиток. У цьому сенсі урок співвідноситься з 

експериментом. Оптимальний вибір моменту для такого уроку залежить від уважності та 

досвіду педагога. Основний урок повинен вибудовуватися на основі індивідуального 



підходу, оскільки діти в один і той самий момент не можуть мати однаковий рівень розвитку. 

   Основний урок розглядають як «певне враження від контакту із зовнішнім світом». Щоб 

цей контакт був чітким і зрозумілим, педагог повинен досконало вивчити всі Монтессорі-

матеріали і заздалегідь обрати найефективніший спосіб презентації нової вправи. 

   Необхідність проведення презентації педагог визначає на підставі оволодіння дитиною 

матеріалом, над яким вона працює. Для проведення уроку він створює відповідну атмосферу 

і встановлює особистий контакт із дитиною. 

   Головними вимогами до уроку є простота («нічого, крім безумовної істини»), 

лаконічність («рахуй свої слова»), об´єктивність («кинути промінь світла і піти своєю 

дорогою»). Тривати він має від 0,5 до 2—3 хв. 

   На килимку або на столі розташовують лише матеріал для уроку, щоб «обмежити поле 

свідомості дитини предметом уроку». Спочатку педагог показує послідовність дій під час 

роботи з матеріалом, потім пропонує дитині спробувати використати матеріал так, як було 

показано. Якщо вона зрозуміла презентацію, то переходить до самостійної роботи, а педагог 

спостерігає. 

   Забезпечення свободи дитини можливе за дотримання таких умов: 

  1) не примушувати дитину виконувати показану вправу; 

  2) не засуджувати дитину, якщо вона після презентації працює з матеріалом неправильно. 

   Основним на такому уроці є метод спостереження, який передбачає свободу і самостійність 

вихованця. Завдяки цьому реалізується один із найважливіших принципів педагогіки 

Монтессорі: «допоможи мені зробити це самому». Він означає, що дорослий не вчить 

дитину, а допомагає їй освоювати навколишній світ. Якщо поведінка дитини переконає 

педагога, що момент для презентації обраний неправильно, необхідно відкласти 

матеріал і дочекатися сприятливішого часу. 

   Зі знання того, як правильно використовувати матеріал, лише починається його 

корисність для дитини. Справжнє її зростання, що виявляється в розвитку психічної 

природи, відбувається в процесі повторного його використання. Але для цього дитина 

повинна зрозуміти ідею вправи, і ця ідея має відповідати її внутрішній потребі. 

   Після повторення вправи дитина створює нові способи використання матеріалу, 

комбінуючи кілька взаємопов´язаних вправ або порівнюючи матеріал із відповідними 

об´єктами в навколишньому середовищі. Цей вибух творчої активності стає можливим 

завдяки поєднанню внутрішнього розвитку дитини з творчими можливостями, прихованими 

в задумі матеріалів. Оскільки дитина не знає, що її відкриття стосовно матеріалів були вже 

зроблені іншими, вони по-особливому належать їй, викликають хвилюючі відчуття. 

   Упевнившись, що дитина засвоїла ідею, педагог репрезентує той самий матеріал, але як 

вираження нової ідеї. Це реалізується у формі індивідуальних уроків — уроків 

номенклатури, на яких закріплюють навички роботи та ознайомлюють з новими поняттями. 

Такий урок має три ступені: 

   1. Асоціація сенсорного сприйняття предмета з його назвою. Суть етапу полягає у 

встановленні педагогом зв´язку між предметом або ознакою і його назвою. Монтессорі-

вчитель називає дитині предмети, властивості або кількості: «Це...» Нові терміни бажано 

повторити кілька разів, залучаючи при цьому слухове, зорове, тактильне (пов´язане з 

відчуттям дотику), стереогностичне (стосується пізнання об´ємних фігур та їх просторових 

відношень) сприймання дитини, її баричне (пов´язане з атмосферним тиском) відчуття, 

мускульну пам´ять. Наприклад, при запам´ятовуванні назв геометричних тіл педагог показує, 

як їх обмацують з усіх боків двома руками, дає їх по черзі дитині, щоб та повторила дії, і 

називає їх: «Це куля. Це куб. Це конус». Знайомлячи з назвами кольорів, він промовляє і 

вказує на відповідну табличку: «Це зелений. Це білий. Це фіолетовий». 

   2. Розпізнавання предмета чи ознаки, що відповідає назві. На цьому етапі дитині дають 

завдання типу: «Дай мені... Покажи мені...» Виконуючи їх, вона не просто пасивно споглядає 

предмети, а й активно діє з ними. Таких завдань має бути достатньо, щоб дитина краще 

запам´ятала нові поняття. Вони повинні бути різноплановими, що підтримує інтерес до них, 

стимулює рухову активність. Наприклад, працюючи з геометричними тілами, можна 

запропонувати не тільки подати чи показати їх, ай попросити дитину: «Поклади, будь ласка, 

кулю в кошик. Постав конус на куб. Поклади кулю на долоню лівої руки». 



   Перший і другий ступені сприяють збагаченню пасивного словника дитини. 

   3. Запам´ятовування слова, що відповідає предмету або ознаці. На цьому етапі нові 

терміни переходять із пасивного словника в активний. Для сприяння цьому педагог вказує на 

предмет і ставить запитання щодо його назви, будь-якої властивості або представленої ним 

кількості: «Що це? Який це? Скільки це?» 

   Педагогіка М. Монтессорі має глибоко продуману і добре відпрацьовану технологію. 

Допомога саморозвитку дитини дошкільного віку здійснюється через диференційовану 

систему матеріалів, що належать до таких навчальних розділів: матеріали для вправ у 

повсякденному житті та вироблення навичок соціальної поведінки; матеріали для вправ на 

розвиток сенсорики; матеріали для вправ на розвиток мовлення, навичок письма, читання, 

математичних уявлень; матеріали для вправ із розділу «Космічне виховання». Така 

різноманітність матеріалів породжує необхідність встановлення чіткої послідовності їх 

презентації. 

   Матеріали для вправ у повсякденному житті та вироблення навичок соціальної поведінки. З 

таких вправ повинна розпочинатися презентація використання нового матеріалу, оскільки 

вони мають прості й чіткі цілі. Дитина вже бачила, як виконували ці дії дорослі вдома, і їй 

хочеться їх повторити. Її наслідування має інтелектуальний характер, оскільки воно 

засноване на попередніх спостереженнях і знаннях. Вправи повинні стосуватися 

найближчого оточення дитини, її культури, тому неможливо скласти стійкий перелік 

необхідних для них матеріалів. Хоча вправи орієнтовані на формування різних навичок і 

умінь (помити стіл, допомогти зашнурувати черевик товаришеві, поставити у вазу квіти 

тощо), це не є самоціллю. Завдяки їм у повсякденному житті дитина стає незалежною від 

дорослих, самостійною, а це посилює почуття власної гідності, самоцінності; у неї 

формується вміння співвідносити свої дії й володіти собою; розвивається почуття 

відповідальності, організованість; засвоюються і вдосконалюються моделі соціальної 

поведінки; реалізується потреба у руховій активності; формується внутрішній духовний 

склад. Виконання цих вправ готує дитину до складніших завдань, стимулює її емоційний, 

соціальний та інтелектуальний розвиток. 

   Вправи у повсякденному житті поділяють на такі види: 

   - підготовчі вправи (елементарні маніпуляції) на контроль і координацію рухів. Вони 

охоплюють підготовку робочого місця, а також вправи, виконуючи які діти вчаться 

переносити з одного місця на інше стільчики, розгортати й згортати килимки, переставляти й 

переносити різні предмети, матеріал для роботи, нічого не зачіпаючи і обминаючи інших 

дітей, пересипати сипкі речовини, переливати воду; 

   - піклування про себе (миття рук, чищення взуття, застібання й розстібання ґудзиків, 

змійок, кнопок та інші види догляду за собою); 

   - догляд за навколишнім середовищем (витирання пилу, чищення килима, миття посуду, 

догляд за рослинами і тваринами, робота у саду та на городі, прання й прасування білизни); 

   - вправи у соціальній поведінці (уроки ввічливості). Засвоєння дітьми норм соціальної 

поведінки, форм ввічливості відбувається у процесі спеціально організованих групових 

вправ і природним шляхом — за умови, що дорослі, які оточують дитину, уважні один до 

одного і дітей, добре виховані: вміють вітатися, висловлювати повагу, ввічливо переривати 

за необхідності розмову інших, попросити про послугу, надавати її тощо; 

   - особливі вправи для розвитку координації рухів (ходіння по лінії та вправи в тиші). 

  Мета навчання досягається не тоді, коли дитина слухає пояснення, а коли вона набуває 

власного досвіду в певному середовищі. Тому завдання педагога полягає не в поясненні 

матеріалу, що вивчається, а в формуванні в дитини мотивів культурної діяльності у 

спеціально підготовленому середовищі. 

   Сукупно вправи у повсякденному житті створюють широкі можливості для оволодіння 

дітьми різними видами повсякденної діяльності. 

   Виконання дій кожної вправи має відбуватися в певному порядку, інакше важко буде 

досягти бажаного результату. Наприклад, якщо спробувати спочатку «намилити» білизну 

сухим милом, а потім принести води й намочити її, то вона не стане чистішою. 

   Для ефективного навчання дитини таких «складних» видів діяльності М. Монтессорі 

пропонує здійснити аксіологічний аналіз — спочатку проаналізувати їх і розчленувати 



на «простіші», а потім продемонструвати «складну» дію як послідовність елементарних 

кроків. 
     М. Монтессорі зазначала, що кожна складна дія має послідовні, але дуже відмінні один 

від одного етапи. Аналіз рухів полягає в тому, щоб спробувати розпізнати ці послідовні 

кроки, а потім точно й ізольовано виконати їх, тобто кожен рух (крок) повинен бути 

самостійним і завершеним. Разом вони утворюють неперервну процесуальну лінію. 

   Усе це означає, що під час презентації педагог демонструє дитині алгоритм конкретної 

вправи, який вона повинна засвоїти на підсвідомому рівні. Нерідко ця «складна» діяльність, 

що потребує виконання багатьох дій, передбачає тренування окремих умінь (переливання 

води є спочатку самостійною вправою, а пізніше — складовим елементом миття посуду, 

фруктів і овочів тощо). Якщо дитина освоїла, наприклад, спосіб миття рук у тазику з водою, 

вона повинна вміти прибрати за собою: помити тазик, ретельно витерти стіл та інші 

предмети, замінити рушник і ганчірку. Завдяки цьому більш прості й короткі алгоритми або 

їх окремі ланки (послідовності дій) стають частинами складніших алгоритмів. 

   Займаючись із дітьми вправами у повсякденному житті, педагог може використовувати такі 

форми організації дитячої діяльності: 

   1) групові уроки (заняття з усією групою або підгрупою). Ініціатором дитячої активності є 

дорослий, який формулює завдання і пропонує способи його розв´язання; 

   2) індивідуальні уроки (спільна діяльність дитини і дорослого). Педагог включається у 

діяльність дитини, якщо вона попросить його про це або якщо дитина вагається у виборі 

роботи; 

   3) вільна й самостійна діяльність дітей у спеціально організованому середовищі. У 

цьому разі вихователь надає дітям право вибору діяльності, займаючи позицію спостерігача. 

Цю форму організації дитячої діяльності М. Монтессорі вважала найпродуктивнішою.  

Позиція спостерігача полягає в тому, що педагог не організовує діяльність дітей у 

традиційному розумінні, а прогнозує її. Переконавшись, що діти чимось зацікавились, 

ускладнює завдання, добираючи необхідний матеріал. 

   Заняття практичною повсякденною діяльністю опосередковано готують дитину до роботи 

із сенсорними та математичними матеріалами, а також з матеріалами для розвитку мовлення, 

навчання письма та читання. 

   Матеріали для вправ на розвиток сенсорики (сенсорні матеріали). Їх метою є виховання і 

вдосконалення відчуттів: зору, слуху, смаку, нюху, тактильного, баричного і термічного 

відчуттів. Чуттєве сприймання М. Монтессорі вважала основою розумового і морального 

життя. Розроблені нею сенсорні матеріали унікальні щодо розвитку всіх сфер відчуттів. Вони 

вчать слухати тишу і звуки, розрізняти кольори, форму, вагу предметів, якості матеріалів 

тощо.   На думку М. Монтессорі, мова є одночасно наслідком і основою соціального життя 

людей, засобом «спільного мислення». Дитячий розум має унікальну властивість всотувати 

— невпинно сприймати і фіксувати в мозку навколишню дійсність, зокрема й мову. 

Збагачення словникового запасу вимагає систематизації отриманої дитиною інформації. 

Класифікації понять сприяють спеціальні набори, що містять карти із зображенням 

одиничних предметів або живих істот і карту для узагальнення понять. Узагальнюючі 

поняття умовно поділяються на три великі групи: рослини, тварини, людина. Набори карт 

виготовляють відповідно для понять кожної групи із зеленим, червоним і жовтим кантом, що 

полегшує роботу як дитині, так і педагогу. 

   Сенсорні матеріали опосередковано готують дитину до сприймання математичних знань. 

Дитячий розум одночасно всотує багатоманітний сенсорний і моторний досвід, природно 

розвиваючи при цьому математичні здібності. Математичні Монтессорі-матеріали складені 

так, щоб зримо поставав зв´язок арифметики та геометрії. Наприклад, «Золотий матеріал» з 

намистин допомагає дитині не лише сформувати поняття про числа та операції з ними, а й 

уявити одну намистину як точку, десяток — як пряму, сотню — як квадрат десяти, тисячу — 

як куб десяти. М. Монтессорі розглядала математичну освіту як єдине ціле, прагнучи 

зробити дитину здатною за допомогою математичного мислення осягнути світ природи, 

культуру. 

       У Монтессорі-школах діти виготовляють хронологічну стрічку, на якій розмальовують 

різними кольорами 12 частин, кожна з яких відповідає важливому періоду життя на Землі. 



Заздалегідь скопійовані ілюстрації з книг, журналів вони розфарбовують, вирізають і 

наклеюють на відповідне місце на стрічці. У цьому процесі діти наочно і хронологічно 

простежують складний і неперервний процес виникнення та розвитку життя на Землі. 

   Багато матеріалів у розвивальному середовищі Монтессорі-закладів дають змогу дітям 

вільно працювати з ними без допомоги дорослих. Перебуваючи в особливому місці — 

лабораторії, в якій є матеріали з географії (діючі макети вулкана, річки, озера, острова, 

півострова та ін.), діти можуть спостерігати, як вивергається вулкан. 

   На експериментальному майданчику кожна дитина має свою рослину, яку вона 

садила, за якою доглядає і спостерігає. Використовуючи схеми, рисунки у щоденниках, діти 

фіксують результати своїх спостережень, що є основою їхньої майбутньої аналітичної 

діяльності та першим етапом планування. 

   І в лабораторії, і працюючи з іншими дидактичними матеріалами, у спілкуванні діти 

здійснюють багато відкриттів для себе. Це дає змогу педагогу відстежити рівень розвитку 

кожної дитини і вдосконалення її навичок соціальної поведінки. 

   Отже, дидактичні матеріали і посібники М. Монтессорі допомагають дітям через 

спостереження і самостійну діяльність відчути себе частиною природи, культури і людського 

суспільства, розвинути інтерес до пізнання світу, реалізувати свої знання на практиці.  

   Система М. Монтессорі охоплює концепцію і технологію виховання й навчання дітей 

віком від 2,5 до 12 років. 

   Провідна ідея вчення М. Монтессорі полягає в необхідності створення педагогом 

предметно-просторового середовища, в якому дитина могла б найповніше розкрити свій 

внутрішній потенціал у процесі вільної самостійної діяльності.     Педагогіка М. Монтессорі 

не протиставляє особистостей педагога і дитини, вважаючи їх рівноцінними у 

вихованні. Такий підхід єднає її з гуманістичними традиціями української етнопедагогіки і 

сучасними концепціями навчання та виховання. Важливо, щоб педагог був особистістю, яка 

постійно розвивається, володіє вміннями самодослідження і бачення дитини в розвитку. В 

процесі підготовки педагога необхідно виховати в нього інтерес до людини і вміння бачити в 

кожній дитині неповторну та унікальну особистість, спостерігати процес розвитку дитини, 

навчити створювати розвивальне середовище і підтримувати зв´язок між ним і дитиною, 

бути привабливим зовні, цікавим для вихованців, «життєво важливою частиною світу 

дитини». Педагог також повинен уміти залучити до співпраці батьків, оскільки дитина є 

членом сім´ї, а не ізольованою особистістю. Все це необхідне йому для того, щоб дієво 

допомагати дитині в саморозвитку. Здатність «вникати в секрет дитинства», знати, любити 

дитину і вміти служити їй «згідно із законами вищої справедливості», за переконанням М. 

Монтессорі, є головною місією педагога. 

4. Школа для життя, через життя (Ж.-О. Декролі)  

   Бельгійський лікар, педагог і психолог Жан-Овід Декролі (1871—1932) є 

найпомітнішим представником медико-антропологічної течії реформаторської педагогіки, 

яка матеріалізувала в конкретній педагогічній технології ідею гуманізації навчання і 

виховання, методологічно зблизила педагогіку з медициною, сформувала засади 

медичної педагогіки та рефлексології, обґрунтувала феномен психолого-педагогічної 

діагностики, розробила ефективний методичний і психотехнічний інструментарій. 

   Ж.-О. Декролі народився 23 липня 1871 року в м. Рене. Після закінчення медичного 

факультету Гентського університету займався науковою діяльністю, спочатку в Берліні, а 

згодом — у Парижі. Невдовзі переїхав до Брюсселя, де вивчав душевнохворих. У 1901 р. він 

відкрив поблизу Брюсселя (Бельгія) інститут для дітей з проблемами розвитку, в якому на 

основі власних досліджень застосовував нові методи навчання і виховання. Зокрема, Ж.-О. 

Декролі розробив власний оригінальний метод навчання читання, тести для 

дослідження уявлень дітей, опитувальник для батьків з метою психологічного 

спостереження дітей тощо. 



   Невдовзі Ж.-О. Декролі зацікавився проблемами виховання здорових дітей, заснувавши у 

1907 р. навчально-виховний заклад «Школа для життя, через життя». Ця назва 

репрезентувала формулу, кредо педагогічної діяльності. У школі Декролі навчалися 

здебільшого діти із заможних сімей віком від 3 до 18 років. 

Організація освітньої роботи в школі Ж.-О. Декролі вибудовувалася на принципі 

самонавчання, згідно з яким кожна дитина має змогу працювати у своєму темпі, 

привчаючись самостійно мислити і діяти. Самонавчання, як відомо, потребує 

різноманітних дидактичних матеріалів, які б утворювали цілісну систему. У педагогічній 

технології Ж.-О. Декролі такий матеріал використовують у формі освітніх ігор і системи 

карткових завдань. 

Освітні ігри у педагогічній системі Ж.-О. Декролі. Гру Декролі розглядав як творчу 

діяльність дитини, засіб збудження її рухової активності та духовного розвитку. На відміну 

від Ф. Фребеля і М. Монтессорі, він використовував у дидактичних іграх не геометричні тіла, 

а предмети навколишнього світу, що дало змогу розглядати їх одним із способів 

класифікації, повторення і закріплення отриманих вражень, знань, умінь, наблизити їх до 

життєвого досвіду дітей. 

Зважаючи на смислове наповнення та навчальний ефект ігор, Ж.-О. Декролі 

виокремлював такі їх види: 

— сенсорні ігри (спрямовані на розвиток сприйняття кольору, форми, напряму, уваги, 

рухових здібностей); 

— математичні ігри (зорієнтовані на формування елементарних арифметичних дій, 

геометричних уявлень, орієнтування в часі); 

— ігри з грамоти (спрямовані на підготовку дитини до читання і письма); 

— граматичні ігри (сприяють розвитку граматичної правильності мовлення); 

— географічні ігри (ефективні під час закріплення знань із географії). 

Ж.-О. Декролі розробив ігри на розподіл предметів, на складання картинок з 

кольорових кубиків, на складання картинок за допомогою окремих фігурок. Складнішими є 

ігри на визначення напрямку («Гімнасти»), часу («Котра година?»). Розв'язання цілісного 

комплексу завдань передбачають математичні ігри. Вони спрямовані на розвиток асоціації 

між словом і предметом або ідеєю предмета. 

Роль системи карткових завдань у педагогічній технології Ж.-О. Декролі. 

Виконання карткових завдань спонукає дітей до самостійного спостереження за змінами в 

природі, стимулює їх дослідницьку роботу, сприяє повторенню вивченого матеріалу, 

закріпленню різноманітних навичок ручної праці (моделювання, садівництво, приготування 

їжі тощо). Карткові завдання мають бути посильними для дітей, а також структурованими на 

основні логічні етапи (операції), що полегшує їх виконання. 

Система карткових завдань сприяє фіксації уваги дітей на переживаннях людей, з 

якими вони спілкуються. Наприклад, дітям може бути запропоноване таке психологічне 

спостереження: 1 етап — «З чого ти робиш висновок, що у Жана поганий настрій?»; 2 етап 

— «Опиши його вигляд у цей момент». 

Особливим видом самостійних колективних занять у школі Ж.-О. Декролі були 
щотижневі конференції, на яких діти виступали з доповідями на вільно обрані теми 

(здебільшого — за центром інтересів, який вивчався на той час). Готуючись до конференції, 

вони самостійно підбирали ілюстрації, виготовляли таблиці, схеми та ін. Після виступів 

традиційно розгорталася дискусія. Планування освітньої роботи, система конференцій та 

інші нововведення «Школи для життя, через життя» отримали назву «бельгійський метод 

проектів». 

   Цей заклад отримав визнання. Однак у роки Першої світової війни значна кількість 

заможних сімей разом із дітьми виїхала з Бельгії, школу закрили. Декролі займався тоді 

допомогою сиротам, організовував для них у Брюсселі та провінції сирітські осередки. Але 

вже в 1917 р. з допомогою батьківського комітету йому вдалося поновити діяльність школи. 

   Розробляючи свою технологію, Декролі використовував досягнення природничих наук 

останніх десятиліть XIX ст., філософію віталізму (лат. vitalis — життєвий), що визнавала 

наявність в організмах нематеріальної надприродної сили, яка впливає на життєві явища. Він 

вважав, що педагогічна діяльність повинна сприяти усвідомленню дитиною самої себе, 



пізнанню середовища існування, де їй належить реалізувати свої ідеали, цілі. 

   Результати педагогічної діяльності Декролі оформились у цілісну новаторську педагогічну 

технологію, що привернула до себе неабиякий науковий, професійний інтерес педагогічної 

громадськості. На спеціальних курсах вивчали її теоретичні і методологічні засади, багато 

шкіл почали їх впроваджувати, нерідко запрошуючи як консультантів співробітників 

Декролі. 

   Масштабну роботу проводили щодо створення й апробації програм для навчально-

виховних закладів, які опановували цю педагогічну технологію. У цей час Декролі почав 

викладати у вищих навчальних закладах. У 1913 р. він став професором Вищої педагогічної 

школи, а ще через сім років — професором Брюссельського університету, в якому читав 

лекції з гігієни та дитячої психології. Результати його дослідницьких пошуків викладено у 

працях «Психологія малювання», «Декілька міркувань щодо психології та гігієни читання», 

«Школа і виховання», «Збудження розумової і рухової активності за допомогою виховуючих 

ігор». 

   Ж.-О. Декролі взяв активну участь у створенні реформаторської течії в педагогіці, відомої 

під назвою «Нове виховання». 

   Ідеї «Нового виховання» відображали потребу суспільства у підготовці через школу 

всебічно розвинених ініціативних людей, готових до активної діяльності у різних сферах 

життя. Представники цієї течії (А. Фер´єр, Е. Демолен, Дж. Дьюї та ін.) вважали себе 

послідовниками Ж.-Ж. Руссо, який висунув ідею природного виховання. 

   У 1915 р. об´єднання прибічників «Нового виховання» розпалося. У 1921 р. зусиллями 

Декролі воно було відновлено під назвою «Ліга Нового виховання». Завданням його було 

об´єднання всіх, хто «цікавиться прогресивним вихованням». У 1932 р. до цієї організації 

входили представники 53 країн, які поділялись на секції за мовним принципом, та після 

смерті Ж.-О. Декролі у 1932 р. вже через рік вони практично припинили свою діяльність. На 

початку 50-х років XX ст. робота прибічників «Нового виховання» поновилася під егідою 

ЮНЕСКО. 

   Уся наукова і практична діяльність Декролі була присвячена підготовці дітей до 

«справжнього соціального життя». Досить прозоро і конкретно розкрив її суть один із 

принципових послідовників Декролі, швейцарський педагог, лідер «Нового виховання» 

Адольф Фер´єр (1879—1960): «Стаючи на коліна перед найменшими, щоб попіклуватися про 

їх тіло і душу, ми служимо всьому людству, ми служимо Богу в людині!» 

 

 


