
Якщо ви володієте знаннями, дайте іншим 

запалити від нього свої світильники. 

Томас Фуллер, англійський філософ і письменник 

17 травня 2018 року  було проведене чергове засідання «Школи 

професійного росту молодого викладача». На 

порядок денний виносилися питання: 

1. «М.Монтессорі про створення 

середовища для виховання і навчання дітей». 

2. «Школа успіху і радості» С.Френе. 

3. «Школа для життя, через життя» 

Ж.-Декролі 

Керівник Школи Тихоліз В.О. 

ознайомила присутніх з особливостями 

створення виховного середовища у досвіді 

М.Монтессорі.  Педагог  вважала, що при 

підготовці приміщення, в якому навчаються діти, потрібно дотримуватися 

основних спеціальних принципів: гігієни психіки та гігієни фізичного 

виховання. Ці принципи передбачають збільшення розмірів класів для  

вільного пересування дітей, що необхідно для їх гармонійного  розвитку. 

«Наш метод порвав із старими традиціями: 

він знищив лаву, тому що дитина не 

повинна більше сидіти нерухомо і пасивно 

слухати уроки вчителя; він знищив 

кафедру, тому що вчитель не повинен 

більше давати колективних уроків, що 

було звичним при старих системах. У цій 

зовнішній зміні проявляється глибокий 

переворот, сенс якого  в тому, щоб надати 

дитині свободу діяти відповідно 



природним здібностям, не зобов’язуючи її будь – якими обов’язками або 

програмами, правилами, які виходять із принципів, встановлених традиційно 

в старих шкільних поняттях», – писала М. Монтессорі . 

Основна роль школи – навчити дитину самостійності, головне правило 

викладання – практичність. 

З питанням «Школа успіху і радості» С.Френе виступив викладач 

Добрянський В.В. Він зазначив, що основою педагогічної технології С.Френе 

є сформульоване на противагу традиційній школі «ядро цінностей», до якого 

належить: 

- здоровʼя дитини; 

- визнання дитячого прагнення до 

максимального саморозвитку; 

- створення сприятливого для 

розвитку дітей середовища; 

- забезпечення «природного, 

живого і всебічного виховного процесу. 

Усі вони визначають головну мету 

виховання – «максимальний розвиток особистості дитини в розумно 

організованому суспільстві, яке буде служити їй і якому вона сама 

служитиме». 

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 досвід дитини. 

Викладач Кравченко О.А. 

ознайомила присутніх з 

технологією          Ж.-О.Декролі «Школа для життя, через життя». 



Вона наголосила, що Декролі проголосив дитину центром своєї 

системи навчання і виховання, ліквідував дроблення і відокремленість 

окремих галузей знань, запровадивши натомість принцип концентрації 

освітньої програми навколо центрів інтересів, згідно з яким уся педагогічна 

робота повинна концентруватися навколо дитини та її потреб. Організація 

освітньої роботи в школі вибудовувалась на принципі самонавчання, що дає 

змогу кожній дитині працювати у своєму темпі, привчаючись самостійно 

мислити. 

Продовжила роботу «Педагогічна майстерня». Викладачі звітували про 

здобутки у впровадженні альтернативних технологій на своїх заняттях, 

розкривали позитивні моменти такої роботи та ті проблеми, що виникали на 

заняттях. Висловили побажання, які проблеми слід обговорити в наступному 

навчальному році.  

 

 
 

 


