
Практичне заняття №1 

Історія життя Марії Монтессорі  

та розвиток гуманістичного підходу до освіти 

 

Мета: Ознайомитися з внеском Марії Монтессорі у теорію та практику 

дошкільного виховання і на основі аналізу її праць розкрити основні педагогічні 

ідеї. 

Питання до обговорення 

 

1. Педагогічна система М. Монтессорі. Теорія самонавчання і 

самовиховання. 

2. Методика виховання дітей у „будинках дітей”: організація життя дітей, 

сенсорне виховання і підготовка до праці, виховання дисциплінованості й 

релігійності. 

3. Основні положення книги М. Монтессорі „Метод наукової педагогіки, 

застосовуваний до дитячого виховання в "Будинках дитини": 

- вимоги М.Монтессорі до індивідуалізації у вихованні; 

- врахування М. Монтессорі даних антропометричних вимірювань у 

побудові педагогічного процесу; 

- форми виховання і навчання дітей: самостійні заняття – основна форма 

виховання і навчання дітей та індивідуальний урок; 

- дидактичний матеріал М. Монтессорі, його значення в дальшому 

розвитку практики навчання в дошкільних закладах. 

4. Використання педагогічних ідей М. Монтессорі в сучасних дошкільних 

закладах. 

 

Тематика рефератів і письмових повідомлень 

 

1. Непересічна цінність педагогічних ідей М. Монтессорі для сучасного 

дошкільного закладу. 

2.  М. Монтессорі і сутність гуманізації виховання. 

3. Використання педагогічних ідей М. Монтессорі в роботі сучасного 

дошкільного закладу. 

 

Рекомендована література 

 

1. Дичківська І.М. Поніманська Т.І. М. Монтессорі: теорія і технологія. – 

К.: Видавничий дім "Слово", 2006. – 304 с 

2. Зайченко І.В. Історія педагогіки: навч. посібник: У 2 кн. Кн. 1.: Історія 

зарубіжної педагогіки / І.В. Зайченко. – К.: ВД "Слово", 2010. – 624 с. 

3.Левківський М.В. Історія педагогіки: підручник /М.В.Левківський. – К.: 

Центр навч. літ-ри, 2003. – 360 с. 

4. Монтессорі М. Метод наукової педагогіки, застосовуваний до дитячого 

виховання в "Будинках дитини" //Коваленко Є.І., Бєлкіна Н.І. Історія зарубіжної 

педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник /Заг.ред.Є.І.Коваленко. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. – С.521-537. 



Практичні завдання 

 

Випишіть із книги М. Монтессорі "Метод наукової педагогіки, застосовуваний 

до дитячого виховання в "Будинках дитини", дидактичні матеріали, 

запропоновані педагогом. Оформіть це у вигляді таблиці: 

 

Назва  Опис  Значення для розвитку дитини 

   

 

Дайте характеристику формам виховання та навчання дітей: 

 

Форма навчання Зміст 

  

 

 

Методичні вказівки 

 

Педагогічна система італійського педагога Марії Монтессорі посідає 

визначне місце в світовій дошкільній педагогіці. Щоб розібратися в 

педагогічних думках видатного педагога рекомендуємо ознайомитись з життям 

та її педагогічною діяльністю. Уваги заслуговує теорія самонавчання і 

самовиховання. 

Рекомендуємо ознайомитися з методикою виховання дітей у „будинках 

дітей”, а саме з організацією життя дітей, сенсорним вихованням і підготовкою 

до праці, вихованням дисциплінованості й релігійності. 

У своїй книзі „Метод наукової педагогіки, застосовуваний до дитячого 

виховання в "Будинках дитини” М.Монтессорі розкрила вимоги до 

індивідуалізації у вихованні дітей, розкрила необхідність врахування даних 

антропометричних вимірювань у побудові педагогічного процесу; дала 

характеристику основним формам виховання і навчання дітей (самостійні 

заняття – основна форма виховання і навчання дітей та індивідуальний урок); 

описала дидактичний матеріал, його значення в дальшому розвитку практики 

навчання в дошкільних закладах. 

Прочитавши роботу, законспектуйте ті розділи, які будуть для вас 

найбільш цікавими. Подумайте, які ідеї та вказівки М.Монтессорі ви 

використали б у своїй практиці. 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття №2 

Теорія і методика дошкільного виховання С. Ф. Русової 

 

Мета: Ознайомити студентів із розвитком освіти на Україні в першій 

половині ХХ ст. Поглиблено ознайомитися із працями С.Русової 

проаналізувати її  погляди на виховання дітей дошкільного віку. 

 

Питання до обговорення 

 

1. Які принципи і правила навчання дітей дошкільного віку виокремлює 

С. Русова? 

2. Чому С. Русова ввійшла до історії як фундатор вітчизняної теорії і 

методики дошкільного виховання? 

 

Тематика рефератів і письмових повідомлень 

 

1. С. Русова про значення дошкільного виховання в системі національного 

виховання. 

2. С. Русова і Галичина. 

3. Еміграційний період життя С. Русової. 

 

Рекомендована література 

 

1. Джус О. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції. – Івано-

Франківськ: Плай, 2002. – 260 с. 

2. Зайченко І. В. Педагогічна концепція С. Русової: Навчальний посібник 

для студентів педагогічних спеціальностей вузів / Передмова М. Д. Ярмаченка. 

– 2-е вид., доп. і перероб. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний 

університет імені Т. Г. Шевченка, 2000. – 234 с. 

3. Русова С.Ф. Дошкільне виховання//Хрестоматія з історії дошкільної 

педагогіки: Навчальний посіб./ За заг. ред. Н. Борисової. – К.: Вища школа, 

2004. – С. 262-276. 

4. Русова С.Ф. У дитячому садку//Хрестоматія з історії дошкільної 

педагогіки: Навчальний посіб. /За заг. ред. Н. Борисової. – К.: Вища школа, 

2004. – С.276-283. 

5. Софія Русова і Галичина. Збірник статей і матеріалів / Упор. Нагачевська 

З. І. – Івано-Франківськ: Вік, 1999. – 126 с. 

 

Практичні завдання 

 

1. Проаналізуйте уривки з праці С. Русової "Дошкільне виховання" і дайте 

відповіді на запитання: яке значення відводиться мові у розв’язанні завдань 

дошкільного виховання? За якими напрямами повинно здійснюватися 

дошкільне виховання? Якого значення авторка надає особі вчителя? 

2. Із праці С. Русової "У дитячому садку" випишіть думки щодо 

морального виховання дітей дошкільного віку. 

 



Методичні вказівки 

 

Рекомендуємо проаналізувати позитивні сторони й проблеми розвитку 

освіти, виховання в УНР. Подумайте над питанням, який вплив на розвиток 

дошкільної педагогіки мали дискусії на всеросійських з’їздах працівників 

дошкільного виховання. Визначте позитивні сторони проекту програми Єдиної 

трудової школи.  

Під час вивчення теми рекомендуємо прочитати за підручниками загальну 

характеристику педагогічної діяльності С. Русової. Подумайте над питанням, 

яке значення самоосвіти у формуванні С. Русової як особистості, педагога, 

громадського діяча? Прочитавши праці С. Русової, законспектуйте ті розділи, 

які будуть для вас найбільш цікавими. Подумайте, які ідеї та вказівки С. 

Русової ви використали б у своїй практичній діяльності вихователя 

дошкільного закладу чи вчителя початкових класів.  

 


