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Щоразу, коли розмова заходить про виховання, це 

поняття здається нам таким неосяжним, таким 

далеким, таким абстрактним. Десь у коридорах нашої 

колективної пам'яті ще відлунюються уроки з 

найнуднішого у світі предмету, і радісне відчуття – «Як 

добре, що це, нарешті, закінчилося!» – ще осяює 

темряву. Але потім ми згадуємо про наших дітей, і нас 

охоплює безпорадність, якщо не відчай... 

Всі ми зацікавлені у розбудові системи виховання. 

Адже вона має готувати підростаюче покоління до 

майбутнього – та ще до такого, якого ми і уявити собі 

не можемо. Задумайтесь: діти, які починають вчитися 

сьогодні, вийдуть на пенсію після 2060–2065 року! Це 

здається неможливим: наше виховання родом з 

минулих століть, і воно претендуватиме на те, аби 

готувати дітей нового століття до життя у глобальному 

світі. Хіба це не абсурд? 

Нове покоління живе і дихає нероздільним світом, 

швидким і взаємопов'язаним. Воно  мислить по-іншому, 

у нього інші відчуття, інші бажання. Нам здається, що 

перед нами просто маленькі діти: «Що вони розуміють? 

Чого можуть хотіти?». Однак дивитися потрібно вглиб, 

туди, де ховається таємний порив цілого покоління, 

яке бажає зрозуміти: «Для чого?». 

Діти сьогодні вже не задовольняються 

повчальними сентенціями типу «Ти маєш йти вранці до 

школи і бути хорошим хлопчиком. Потім ти виростеш, 

почнеш працювати, одружишся, обзаведешся дітьми, 

все у тебе буде добре». Вони дивляться на створений 

нами холодний, роз'єднаний світ – і не бажають 

ставати його частиною. 
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Правда, час від часу черговий «керманич» заявляє 

про «серйозні реформи в освіті», однак це зовсім не те, 

що потрібно сьогодні. Нас не врятують косметичні 

зміни і грошовий потік, що виливається у чорну діру. 

Тут потрібна не еволюція, а справжня революція 

поглядів та методики. 

Яка ще революція? 

Передусім, революція концептуальна. Шлях до 

дитячих сердець починається з розуміння того факту, 

що ми, попереднє покоління, відрізняємося від нових 

сходжень. І ця відмінність вимагає, щоб ми змінили 

методику виховання, яка зростила нас самих. 
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Основним шкільним предметом має стати 

«Людинознавство» – наука про те, як стати Людиною. 

Або, як сказав А. Гордон: «освіта – це шлях, Людина – 

це мета». Не випадково у цьому контексті ми пишемо 

це слово з великої літери. Йдеться не про нотації і 

заклики у стилі «Баранкін, будь людиною!», а про 

теоретичне і практичне керівництво з набуття 

соціальних навичок, які дозволять дітям подолати 

відчуження, підозрілість та недовіру, що панують 

сьогодні у суспільстві. 

Щоб дати нашим дітям вхідний квиток у новий, 

глобальний світ, потрібно пояснити їм причини 

нинішнього стану речей і способи його зміни на краще. 

У школі з юною людиною треба говорити про те, як 

влаштований її внутрішній світ, про її бажання та 

властивості, про фактори, які рухають нею у житті. 

Вона має навчитися правильному підходу до життя і 

правильному трактуванню подій, які відбуваються з 

нею щодня: чому люди ставляться до неї саме так, як 

їй самій потрібно ставитися до них? Дитина має 

відчувати, у чому вона вільна, а в чому ні; вона має 

познайомитися з законами природи, що впливають на 

особистість і суспільство, і зрозуміти, куди вони її 

ведуть. 

Вже з дитинства людині необхідно зрозуміти, що 

егоїзм – бажання насолоджуватися за чужий рахунок – 

це головна причина страждань у світі дорослих. 

Паралельно ми маємо показувати дитині (на заняттях 

та особистих прикладах), яким чином взаємна участь і 

чуйність зроблять їх і наше життя кращим, – точно так 
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само, як природний гомеостаз веде до гармонії і 

створює умови для життя. 

Резюме: молода людина має зрозуміти, для чого 

вона живе, яка її роль у світі і які взаємозв'язки 

потрібно вибудовувати з найближчим оточенням, щоб 

бути щасливим. Вивчаючи цю науку на уроках і вдома, 

вона буде засвоювати її природним чином – і тоді 

почне поважати навчальний заклад під назвою 

«школа». Вона стане по-іншому ставитися до вчителів 

та батьків, уникне безсилого відчаю перед 

непробивністю та неадекватністю системи і зрозуміє, 

що в такій школі вигідно вчитися, адже вона постачає її 

незамінними засобами для щасливого життя. 

Звісно, це зовсім не означає, що ми перестанемо 

давати дітям знання, – просто метою уроків має бути 

формування Людини, а не кваліфікованого робота. 

Давайте ж вирушимо у маленьку подорож, аби 

подивитися, як прокладається дорога, якою підуть 

наші діти. 
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Уявіть собі групу з десяти дітей і двох наставників, 

що сидять у шкільному дворі під деревом або у 

затишному приміщенні і ведуть бесіду про життя. 

Потім, насолодившись ситним сніданком, вони разом 

співають пісні. Підкріпившись фізично і морально, 

йдуть у клас, дивляться захоплюючий фільм та 

обговорюють його. Коли тема вичерпана, повертаються 

у двір та грають у соціальні ігри. Потім настає 

полуденний відпочинок, після якого група 

зустрічається, щоб позайматися такими предметами, як 

фізика, хімія, біологія, література, математика, а також 

графіка, мульти-медіа, сценарне і режисерське 

мистецтво, відеомонтаж... І все це – в легкій і приємній 

атмосфері, у поєднанні з глибокими бесідами про 

природу і життя. 

Якщо виникає проблема дисциплінарного 

характеру, діти обговорюють її між собою і разом 

вирішують, як з нею впоратися. Наставники слухають 

їх, допомагають, направляють, але виглядають при 

цьому не «начальниками», наділеними владними 

повноваженнями, а справжніми товаришами. 

У денному розпорядку є тривалі перерви – не 

крихітні «віконця», коли і в туалет сходити не 

встигнеш, а повноцінні «вікна» по 30-60 хвилин, що 

дозволяють дітям гарненько порухатися, провітриться і 

«розвантажитися». 

Раз на тиждень вони виїжджають на природу, в 

музей, в лікарню або, скажімо, на знімальний 

майданчик якогось фільму – щоб знайомитися з життям 

у всьому його різноманітті. 
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Так діти в радості вчаться до вечора і майже 

завжди з подивом виявляють, що ще один навчальний 

день підійшов до кінця. Ходити в школу так здорово, 

що вони просто втрачають відчуття часу. Дійсно, коли 

ви займаєтеся нелюбимою справою, п'ять хвилин 

тягнуться як година; але якщо ви робите те, що вам 

подобається, година пролітає за п'ять хвилин. Чи не 

так? 

Дитина повертається додому, захоплено ділиться з 

батьками враженнями від пережитого, й усмішка не 

сходить з її обличчя. Для неї це був не довгий та 

нудний навчальний день, а яскраве свято. 
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Перш за все у школі життя немає «уроків», як ми 

їх собі уявляємо. Вчителі не ведуть фронтальне 

навчання, а розмовляють з дітьми. Клас з дошкою 

нерідко замінюється шкільним двором або парком. З 

процесу навчання практично виключена єдина 

сьогодні «позиція»: вчитель стоїть перед дітьми, а ті, 

сидячи за партами, дивляться на нього. Ні, час тече в 

загальних обговореннях та бесідах, пройнятих 

відчуттям рівності і взаємної поваги. 

У якій формі проводяться обговорення? 

Будь то в класі або на природі, всі сидять у колі, 

як рівні. Всі бачать всіх, ніхто не попереду і не позаду. 

Від уроку до уроку діти міняються місцями, аби краще 

познайомитися один з одним і комфортно почувати 

себе серед всіх товаришів. 

У кожній групі по десять чоловік. Разом з тим 

протягом дня склади груп мають змінюватися, щоб 

процес був якомога більш відкритим та динамічним. Не 

треба приписувати дитину до певного класу на роки 

вперед. Усі ці «перший А» і «другий Б» мусять відійти в 

минуле. Навпаки, дитині потрібно показувати, що вся 

школа – це одне ціле, в якому немає розмежувань. Все 

відкрито для всіх. 

Навіщо потрібно так багато обговорень? 

Дискусія дозволяє дитині вивчати свій світ і свої 

нахили, вчитися володіти собою, правильно 

висловлювати свої думки і спілкуватися з іншими 

дітьми. Коли ставиться якесь питання, діти 

допомагають одне одному знаходити рішення і завдяки 

взаємній підтримці розвиваються настільки стрімко, що 

це можна простежити на власні очі. Обговорення 
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допомагає кожному виразити себе по-своєму, вимагає 

від кожного відгуку на почуте, дає можливість 

розповісти про свої враження, написати декілька 

речень або зробити малюнок на порушену тему. 

Чи потрібно змінювати тему на кожному уроці? 

Необов'язково вичерпувати кожну тему до дна. 

Іноді варто продовжити її обговорення в інший час або 

на іншому уроці. Тут важливо пам'ятати, що жорсткий 

розклад, який вимагає вирішити задане число питань в 

зазначені терміни, змушує дитину бігти від 

відповідальності і з нетерпінням очікувати дзвінка. З 

іншого боку, якщо діти зрозуміють, що проблема не 

зникає після закінчення уроку, вони відчують себе 

учасниками глобального процесу під назвою «життя», 

від викликів якого не приховаєш за ширмою. 

Виявляється, проблеми, які виникають між нами, рано 

чи пізно все одно доведеться вирішувати. Причому 

вирішувати разом. 

Що це ми все про учнів? А як щодо вчителів? 

Скоро ми детальніше поговоримо і про них, а поки 

уточнимо лише, що вони називаються «вихователями» 

і в кожній групі їх має бути принаймні двоє. Крім того, 

на допомогу їм бажано дати хоча б одного фахівця-

психолога, який буде стежити за розвитком кожної 

дитини. 

Слід також зазначити, що починаючи з трирічного 

віку і до 12-13 років рекомендується не змішувати 

хлопчиків і дівчаток, оскільки їм природним чином 

потрібні різні види контенту. Як показують численні 

дослідження, спільна програма тільки заплутує їх та 

ускладнює навчання (1). Наставникам теж варто 
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розділитися: вихователі – до хлопчиків, а 

виховательки – до дівчаток. Так вони будуть сприяти 

правильному розвитку дітей і прокладати їм прямий 

шлях до подальших етапів. 

Коли діти починають піднімати питання статевого 

характеру, настає час готувати їх до віку статевого 

дозрівання. Об'єднувати їх разом рекомендується 

тільки після відповідної підготовки, коли вони вже 

навчилися правильним взаєминам, що ґрунтуються на 

повазі один до одного. 

До віку 12-13 років варто серйозно розширити 

обговорення, що стосуються близьких взаємин і 

сексуального зв'язку, об'єднати потоки і почати на ділі 

готувати їх до створення сім'ї. 

––––– 

(1) Vail, K. (2002). Same–sex schools may still get a 

chance. Education Digest, 68 (4), 32–38; Mael, F.A. 

(1998). Single–sex and coeducational schooling: 

Relationships to socioemotional and academic 

development. Review of Educational Research, 68, 101–

129; Warrington, M. & Younger, M. (2001). Single–sex 

Classes and Equal Opportunities for Girls and Boys: 

Perspectives through time from a mixed comprehensive 

school in England, Oxford Review of Education, 27 (3), 

339–356 .; Sax, L. (2000). Single–sex Education. The 

World and I. 257–269, Washington: August, а також 

багато інших дослідження. 
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Одна з найгрубіших помилок – вважати, що 

педагогіка є наукою про дитину, а не про людину 

Януш Корчак 

 

Дехто з дорослих і дотепер носять в собі образ 

улюбленого вчителя – особливу людину, яка зуміла 

полонити їх серце і надихнути на вибір життєвого 

шляху. Чи пощастило й вам зустріти Вчителя з великої 

літери? Можливо, кількох? Або жодного?.. 

Вихователь – це покликання, яке вимагає від 

людини широкого бачення життя, розуміння сучасних 

процесів, глибокого знайомства зі світом та природою. 

Він має чітко уявляти той стан, до якого веде дитину. 

Його завдання – допомагати дітям на шляху до високої 

мети єднання, не заганяючи їх при цьому у стандартні 

шаблони, що пригнічують вроджені здібності і таланти. 

Одним словом, вихователь – це майстер, скульптор 

людських душ, який віртуозно ліпить людину не за 

власною подобою, а за задатками та якостями дитини. 

Як це робиться? 

Оптимальний шлях – правильно використовувати 

соціум. Всі ми знаємо, у тому числі і з власного досвіду, 

як важливе для дітей оточення однолітків і трохи 

старших. Психологія розвитку відзначає, що з віком 

вплив сім'ї поступається місцем впливу «групи рівних» 

– інших дітей, з якими ваша дитина говорить спільною 

мовою і поділяє спільні сфери інтересів. Проникливість 

наставника криється в його здатності формувати з 

класу справжнє суспільство, мікрокосм, повноцінну 
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краплю людства, яким воно має бути, – а самому 

залишатися в тіні, за лаштунками. 

Для цього він має прирівняти себе до дітей і стати 

для них «старшим товаришем». Інакше його будуть 

сприймати просто як вчителя зі світу дорослих – тих, з 

чиєю думкою не рахуються. З іншого боку, якщо надто 

принизити себе, авторитету це не додасть. Дитина має 

відчувати, що вихователь розділяє її світосприйняття, а 

отже, рівна йому. Лише тоді учень прийме вчителя як 

справжнього товариша і відкриється його впливу. 

Вихователь має брати участь у всіх заходах 

шкільної програми, всюди супроводжувати дітей, 

робити все як вони, буквально перемішуватися з ними 

– але разом з тим м'яко натягувати кермо влади, 

спрямовуючи їх у потрібну сторону і створюючи нові 

моделі поведінки. З цією метою потрібно піднімати у 

колі дітей питання, які дозволять їм час від часу 

обговорювати між собою різні теми ключового 

характеру. 

Єдина відмінність, яка має відчуватися між 

вихователем і дітьми, полягає у тому, що вихователь, 

ґрунтуючись на своєму досвіді, може трохи більше 

розповісти про їх спільний шлях до любові та віддачі. 

Таким чином, поряд зі старшим товаришем дитина 

отримує приклад наступного рівня, до якого вона має 

прагнути. Ставши повноцінним партнером на шляху до 

справжньої, великої мети, наставник вселяє у своїх 

вихованців впевненість і непідробну гордість. 
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  Атмосфера у 
школі: змагання 
за вклад у 
спільну справу 
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Сьогодні ми підштовхуємо дітей до того, щоб 

досягати успіху самотужки. В основі навчання лежать 

амбіції: хто швидше схопить, більше знає, краще 

запам'ятовує й отримує найвищі оцінки, той 

вважається успішним в очах системи, а відповідно, і в 

очах учнів. 

Крім того, система оцінює особисті досягнення 

дитини у порівнянні з іншими учнями. Це не тільки 

викликає у ній прагнення до успіху, але й неминуче 

змушує сподіватися на невдачі або хоча б недоліки у 

інших. «Змагальна концепція, що вкорінена у школі, – 

помітив письменник Альфі Кон, один з піонерів 

прогресивної освіти в США, – вчить дітей тому, що 

однокласники є потенційними перешкодами для 

їхнього особистого успіху» (2). 

Цей руйнівний підхід, який закладається з 

дитинства, викликає найрізноманітніші негативні 

наслідки, включаючи соціальні та економічні кризи 

теперішнього часу. Амбіції, які виросли на настільки 

нездоровому ґрунті, будуть підточувати й руйнувати 

основи нашого суспільства, поки ми в корені не 

змінимо початкову передумову. 

Отже, скасовуємо конкуренцію? 

У жодному разі. Потрібно лише здійснити тонке 

налаштування, точніше, переналаштування, змінивши 

мету конкуренції на протилежну. Віднині справжній 

успіх вимірюється здатністю дитини до інтегральної 

участі в житті суспільства, умінням допомагати 

оточуючим і діяти у спільних інтересах. Як показало 

важливе дослідження у сфері суперництва і співпраці, 

щоб створити в класі позитивну атмосферу, корисну 
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для всіх дітей, слід задіяти наступну формулу: чим 

складніше навчальне завдання, тим важливішою є 

підтримка з боку однокласників (3). Тим самим з 

випадкового збіговиська індивідуалістів, конкуруючих 

між собою, клас перетвориться на сім'ю, всі члени якої 

тісно взаємопов'язані і залежать один від одного. 

Якщо дитина побачить, що її успіх криється в 

успіху групи, якщо відчуває підтримку і любов 

товаришів, які чекають від неї такої ж підтримки і 

нічого більше, – вона розквітне разом з усіма, замість 

того щоб замикатися у собі і комплексувати. 

Як же дати відчути дитині, що її успіх – це успіх 

групи? Передусім – скасовуємо всі оцінки та іспити! 

Адже у нашій школі цінуються не знання і не особисті 

дані, а тільки спільні досягнення (4). Новітні 

дослідження у сфері дитячої інтеракції показують, що 

групове навчання не тільки створює позитивну 

атмосферу, а й покращує індивідуальні відчуття, а 

також підвищує самооцінку та особисті якості кожного 

з членів групи (5). 

В рамках групових завдань і вправ треба надавати 

кожному учневі можливість зробити свій внесок у 

загальний успіх — у тій сфері, де він може найкращим 

чином реалізувати себе. Тоді кожен відчує себе в класі 

на своєму, особливому місці і з радістю буде грати 

відведену тільки йому роль у спільному дійстві. 

Однак завжди є люди, що відрізняються більш 

яскравими здібностями. Вони спритніші, тямущі від 

інших, вони краще засвоюють інформацію. Яким же 

чином привести всіх до спільного знаменника? 
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«Чарівна формула» полягає у тому, щоб оцінювати 

кожну дитину тільки за її стараннями, за бажанням 

принести користь для суспільства, не за вродженими 

задатками. Вихователі мають транслювати дітям чітке 

послання: добрий намір і бажання допомогти є 

важливішими від результату. 

Суть у тому, що ми навчаємо дитину насамперед 

правильному підходу до життя. Практичне навчання, 

звісно, теж ніхто не відміняв. 

Нам потрібно навчитися допомагати нашим дітям, 

щоб вони правильно використовували всі свої природні 

схильності – включаючи заздрість, честолюбство і тому 

подібні – на благо суспільства. Ми вводимо у школі 

нову шкалу цінностей, згідно з якою поваги заслуговує 

той, хто особливо проявив себе, намагаючись 

допомогти іншим, підтримати інших, створити 

позитивну атмосферу в групі. Варто навіть роздавати 

почесні грамоти відмінникам по віддачі. 

Якщо в школі панує дух взаємодопомоги, всі 

заздрять тим, хто відзначилися і хочуть повторити їхній 

успіх. У підсумку діти починають відчувати гордість за 

свій внесок у загальну справу і сором за шкоду, 

заподіяну іншим. Дитина тепер оцінює себе по тому, як 

вона ставиться до ближнього, – і це дає їй можливість 

вийти з власних тісних кордонів. Вона вчиться і 

зростає в радості; адже все її життя – це незабутня 

історія дружби, яка міцніє з кожним днем. 

Чи не завадить це дітям досягати успіху у 

дорослому світі? Такий підхід, безумовно, зменшить в 

них бажання розштовхувати і топтати інших у гонитві 

за вигодою. Але хіба це погано? 
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Сьогодні людина егоїстично порівнює себе з 

оточуючими: їй добре, коли вона має якусь перевагу 

перед ними, і погано, коли перевага у них. 

Дослідження у сфері суспільних наук показують, що 

людина вважає за краще заробляти менше, якщо вона 

все ж випереджає колег, ніж більше, але з 

відставанням від них. А в підсумку, як ми вже 

говорили, подібне ставлення зовсім не робить її 

щасливою (6). 

Нове виховання пропонує зміну парадигми: від 

використання ближніх до турботи про благо 

суспільства. Завдяки цьому діти зрозуміють корінь 

проблем, з якими стикається світ дорослих, і навчаться 

будувати інші взаємини – як соціального, так і ділового 

характеру. 

Уявіть собі: з ранніх років дитина на практиці 

знайомиться з реаліями інтегрального світу: що 

шкодить суспільству, то шкодить і їй, а дії на користь 

суспільства, навпаки, несуть їй вигоду і визнання. 

Досить виростити на цих принципах одне покоління – і 

наше суспільство кардинально зміниться у кращу 

сторону. 

––– 

2 Kohn, A. (1993). Is Competition Ever Appropriate 

in a Cooperative Classroom? Cooperative Learning, 13 

(3). 

3 Ip, Y. K. (2003). Facilitating Students 'Learning: 

Cooperation or Competition. Ideas on Teaching. vol. 1. 
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4 Tinzmann, M.B., Jones, B.F., Fennimore, T.F., 

Bakker, J., Fine, C., & Pierce, J. (1990). What Is the 

Collaborative Classroom? NCREL, Oak Brook, Illinois. 

5 David W. Johnson, Roger T. Johnson, «An 

Educational Psychology Success Story»: Social 

Interdependence Theory and Cooperative Learning, 

«Educational Researcher» 2009 року; 38; 365. 

6 У зв'язку з цим див. збірник статей нобелівського 

лауреата з економіки Даніеля Канемана «Раціоналізм, 

чесність, щастя» (2005), а також багато інших 

досліджень. 
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Діти вирішують 
конфлікти 
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Як правильно залагодити конфлікти між дітьми? 

Ми вважаємо, що ключ криється у спільних 

обговореннях того, що сталося. Немає нічого поганого 

у тому, що дві дитини сваряться одна з одною. Це 

навіть добре – адже саме обговорення цього 

конкретного випадку навчить їх правильному підходу і 

покаже, як в цілому вирішувати подібні проблеми. 

Обговорення треба проводити за чіткими 

правилами: 

 рішення приймається спільно всіма дітьми; 

 у розборі певної події беруть участь замішані в ній 

сторони; 

 «вирок», що виноситься колективно, є 

виправленням, а не покаранням – і за буквою, і за 

духом; 

 у процесі обговорення діти, які не брали участі у 

конфлікті, щиро співчувають учасникам і 

переживають за них; 

 метою дискусії є аналіз проблеми, що породила 

сварку, та отримання уроків на майбутнє для всієї 

групи. 

У підсумку діти разом виявляють, як жартує і 

сміється над ними егоїстична природа, як вона 

підкоряє їх своїй владі і роз'єднує, викликаючи спалахи 

і зриви. Але разом з тим вони знаходять можливість 

відокремити її від себе, вчаться маніпулювати 

внутрішнім «шкідником», який вносить між ними 

розлад, і вибирати любов на тлі неприязні і ненависті. 

Що робити, якщо дитину захопив вирій відчуттів і 

вона не в змозі вибратися звідти? 
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Тоді наставник має увійти в її становище, дати 

дитині відчути, що він з нею заодно – він навіть 

поводиться так само. А потім поступово почати 

відходити від нездорової лінії поведінки, крок за 

кроком просуваючись разом з вихованцем назад до 

групи, потроху зміщуючи ракурс, змінюючи картину, 

пом'якшуючи її погляд на життя. І так триває, поки 

дитина не заспокоїться у достатній мірі, щоб знову 

влитися у суспільство однолітків. 

Бажано виділяти щонайменше годину в день на 

обговорення тих питань, які піднімають самі діти, 

прагнучи покращити своє життя і взаємини в групі. У 

цей час вони зможуть підбадьорити один одного і взяти 

участь в імпровізованому судовому процесі у ролі 

суддів, позивачів або відповідачів. 

Кожен випадок вони мають розглядати і 

розслідувати окремо і по суті, однак виявлені факти та 

висновки, навпаки, мають мати більш узагальнений 

характер, пов'язаний із загальним знаменником усіх 

їхніх проблем. 
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Підхід до 
навчання 
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Навчання – це процес, у ході якого ми надаємо 

дітям правильний погляд на життя. А тому навчальні 

предмети мають мати відношення до життя дитини – 

інакше вона не зрозуміє, навіщо потрібно їх вивчати. 

Кожен предмет так чи інакше має відповідати на 

питання: «Для чого мені це треба?», «Як це пов'язано 

зі мною?». 

Бажано вже з 6-річного віку почати говорити з 

дітьми про життя, поступово розширюючи їхнє 

сприйняття та кругозір. Крім того, як ми вже говорили, 

у визначений день тижня потрібно виїжджати з ними 

на природу для ігор та розрядки, відвідувати музеї, 

планетарій, басейн, театр і так далі. 

Під час цих прогулянок діти будуть знайомитися з 

життям, а після їх завершення обговорювати його 

межі: «Для чого це існує? Де ми були і що робили? Що 

роблять там дорослі і навіщо вони це створили?». 

Ключовий принцип у школі життя – чіткий поділ 

між вихованням і загальною освітою. Це два різних 

«царства», і навіть вчителі у них різні. Але в той же 

час педагоги, які викладають фізику, математику, 

біологію, літературу та інші предмети, не обмежуються 

своєю професійною сферою. Вони мають слугувати 

прикладом для дитини і демонструвати їй широкий 

погляд на життя, вони мають проявляти терпимість, 

бути професіоналами у своїй галузі, а головне – вміти 

поєднувати досліджуваний предмет, природний або 

гуманітарний, з вихованням дітей. 

Не варто вчити дитину тому, що життя ділиться на 

окремі сегменти, що розглядаються предметами 

навчальної програми. Адже природа – це цілісна 
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система, органічними частинами якої є неживий світ, 

флора, фауна і людина. Наш вузький погляд на речі 

проводить штучні межі там, де їх насправді не існує. А 

тому всі уроки має пронизувати загальна нитка, 

виразне відчуття, що насправді ми вивчаємо один 

предмет – ніби розглядаємо один блискучий діамант, 

направляючи його до світла різними гранями. 

Але найголовніше: вчитель має знову і знову 

пояснювати дітям зв'язок між досліджуваним 

матеріалом і життям у суспільстві. Адже у кінцевому 

підсумку ми самі змушуємо себе страждати, порушуючи 

крихку рівновагу системи і стикаючись з різними 

проявами цього дисбалансу, включаючи екологічні 

лиха, війни, хвороби та економіку, яка пузириться в 

агонії. 
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Глибокий 
зв'язок усіх 
явищ без 
винятку 
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Якщо показати дитині якесь явище, не 

поговоривши про його підґрунтя, то в наших 

поясненнях залишиться недоговореність, і у 

підсвідомості дитини повисне питання, невиразне та 

гнітюче у своїй нерозв'язності. 

Вихователь має пробуджувати це питання раз у 

раз: «Для чого? Чому? У чому зв'язок між речами? 

Чому все саме так?». А потім – спонукати дітей до 

обговорення, дискусії, живої бесіди, щоб зрозуміти у 

підсумку: природа – це інтегральна система, 

збалансована і цілісна. 

Крім загальноприйнятих предметів, школи мають 

проводити заняття за такими спеціальностями, як 

графіка, Інтернет, фото- і відео-зйомка, музика та 

кіномистецтво. Не варто забувати також про танці, 

малювання, співи та грі на музичних інструментах. 

Діти мають вміти висловлювати свої думки усно і 

письмово, напряму і творчо, мають вчитися виступати 

перед публікою. Все це для того, аби краще розуміти 

інших, встановлювати контакт, налагоджувати зв'язок і 

взагалі правильно інтегруватися у суспільство. 

З тією ж метою треба навчати їх психології, 

соціології, суспільним наукам і політології. Потрібно 

розмовляти з ними про інститут сім'ї і про проблеми 

перехідного віку – з настанням відповідного періоду. 

Молода людина має розуміти себе, своє тіло і свою 

особистість, розуміти вимоги, які пред'являє до неї 

суспільство, і взаємозв’язок між ним і всіма іншими 

людьми у світі. 

Все має бути дуже просто: це наш світ, і я є його 

інтегральною, невід'ємною частиною. Поряд з цим 
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треба враховувати задатки, здібності, таланти і 

схильності кожної дитини у сфері мистецтва, науки або 

техніки. Однак враховувати так, щоб діти розуміли: все 

це вторинне у порівнянні з головним завданням – стати 

Людиною. Особливий час варто присвячувати найбільш 

цікавій для дитини темі — їй самій. Людина, яка вивчає 

і розуміє свій розвиток, стає багатогранною, її 

внутрішній світ розквітає яскравими фарбами, а всі 

шкільні предмети здаються їй легкими та доступними. 

Здоровий погляд на життя багато спрощує і в той же 

час відкриває нові горизонти. 

  



 

34  

За одним  

столом 
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Ще одна цікава риса школи життя – спільні обіди, 

які ми назвемо вищим словом – трапези. 

Трапеза у нашій школі – це не просто споживання 

їжі, а ще одна можливість для об'єднання. Ніхто не 

замикається у собі, а точніше, у своїй тарілці – 

навпаки, діти обідають разом, і це залишає в них 

незабутнє враження, важливе і серйозне. Поступово, 

завдяки прикладу і супроводу наставників, трапеза 

перетвориться на справжнє свято. Прислухайтеся до 

його відлуння вже зараз: веселі розмови, сміх, пісні... 

Невипадково протягом всієї історії в багатьох 

культурах трапези були чудовим засобом спілкування 

та об'єднання людей. Варто відродити цю традицію, 

аби вчити дітей ділитися та обігріватися теплом 

сердець. 

Отже, що у нас у меню? Їжа, що подається у 

шкільній їдальні, має бути стандартною і здоровою, 

смачною і поживною. І разом з тим її має бути в міру. 

Так молода людина звикне до того, що харчування – 

це природний процес, перестаратися в якому 

абсолютно недоречно. Згодом діти виявлять, що 

правильне харчування дозволяє тілу в точності 

відчувати, що йому потрібно і в якій кількості. Важливо 

захистити дітей від штучної їжі, яка масово 

виробляється головним чином для того, щоб 

наживатися за рахунок їхнього здоров'я. 

Можливо, ця тема здається нам другорядною, 

однак спільна трапеза може зіграти вирішальну роль у 

формуванні правильних шаблонів харчування, які 

залишаться з людиною на все життя. Крім того, вона 

закладає основи єдності – як у дитячій свідомості, так і 
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на практиці. За допомогою трапези, йдучи від 

зовнішнього до внутрішнього, ми можемо багато чого 

змінити на кращу сторону, створюючи атмосферу, в 

якій дитина природніше ставиться до себе і до інших. 
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Батьки як 
партнери 
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Яке місце і яка роль відводиться батькам у школі 

життя? 

У розклад навчального дня рекомендується внести 

постійні години, під час яких батьки зможуть відвідати 

своїх дітей і навіть дати їм урок або отримати урок від 

них. Крім того, психолог, що працює з дитячою 

групою, має посилати батькам щоденний або 

щотижневий звіт про те, як просуваються справи у 

їхньої дитини. Не обмежуючись кількома словами, цей 

звіт буде являти собою вичерпну інформацію, яка 

залучить батьків у педагогічний процес і зробить їх 

його повноправними учасниками. Психолог 

порекомендує їм, як і на чому зосередитися, розповість 

про зміни, які відбуваються з їхньою дитиною, і про 

теми, які обговорюються з нею у школі. 

У будь-якому разі важливо, щоб батьки не 

спростовували принципи об'єднання і любові, що 

прививаються у школі. Якщо сімейні розмови йдуть 

врозріз з установкою системи виховання, дитина почне 

нехтувати тим, що відбувається у школі, і їй буде 

важко об'єднуватися з товаришами. Більше того, як 

випливає з теорії екологічних систем, розробленої 

відомим психологом проф. Урі Бронфенбреннером, що 

невідповідність або конфлікт між навколишніми 

системами, навіть якщо кожна з них окремо діє 

бездоганно, може викликати негативні наслідки у 

розвитку дитини. 

З іншого боку, системи, які співпрацюють і 

узгоджено діють на благо розвитку і виховання, несуть 

дитині користь, посилюючи взаємний позитивний 

ефект. Тому так важлива координація між тим, що 
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відбувається у сім'ї та в школі. Завдяки звітам батьки 

поступово познайомляться з навчальним процесом, 

відчують його і зможуть ненав'язливо вплітати його 

нитки у сімейне життя. 
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  Розподіл на  

вікові категорії 
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Дотепер ми говорили про школу взагалі, а зараз 

поговоримо про важливість поділу на вікові групи і про 

виховне значення цієї розбивки. 

Реалізовувати її потрібно по-новому, і тому 

рекомендується робити групи ширшими, ніж це 

прийнято сьогодні: 6 – 9 років, 9 – 12 років (дівчатка) 

або 9 – 13 років (хлопчики), а також молодь від 12 – 

13 років і вище. Зрозуміло, всередині груп все ще 

зберігаються істотні вікові відмінності, внаслідок чого 

при вивченні тем, пов'язаних з розвитком дитини, слід 

звужувати діапазон. 

Загалом завдяки такій структурі молодші 

братимуть приклад від старших, оскільки діти за своєю 

природою хочуть бути схожими на великих. Такою є 

основна перевага поділу. Однак для цього треба 

проінструктувати старших, щоб вони правильно 

ставилися до своїх більш юних товаришів. 
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  Старший навчає 
молодшого 
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На жаль, більшість шкіл у сьогоденні відводить 

дуже мало часу та зусиль на зв'язок між різними 

віковими групами. І це незважаючи на те, що провідні 

вчені і численні дослідження однозначно виявили 

набагато вищу ефективність такого методу. Знання та 

концепції, отримані від дорослих «авторитарним» 

шляхом, не засвоюються дитиною внутрішньо, якісно – 

так, як це могло б бути (7). 

Якби школи залучали до навчального процесу 

дітей зі старших вікових груп, які близькі до 

менталітету і світосприйняття «цільової аудиторії», 

результати не змусили б себе чекати. 

Однак і тут треба дотримуватися чітких законів. 

Для 6-річної дитини 14-річні здаються зовсім 

дорослими. Її повага до них надмірна, як і розрив між 

ними. З іншого боку, діти 9-10 років їй набагато 

ближчі, вони і є в її очах прикладом для наслідування. 

Їх вона здатна розуміти, від них вона хоче вчитися, і їй 

приємно, коли вони ставляться до неї як до товариша, 

без звичайної зневаги. 

Подібний підхід створює масу переваг. Коли старші 

стають вчителями, це заохочує до навчання їх самих. 

Ми вносимо у рівняння такі змінні, як гордість, 

заздрість, честолюбство – і при правильному 

керівництві це веде як старших, так і молодших до 

чудових досягнень. 

Коли 9-річна дитина знає, що вона має дати урок 

6-річній, у неї самої з'являється мотивація до 

навчання. А оскільки молодші тягнуться за старшими, 

вони теж захочуть стати вчителями і своєю чергою 

навчати тих, хто йде слідом. 
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Не переживайте, що деякі діти не зважаться брати 

у цьому участь. Відчуття любові і підтримки допоможе 

дитині подолати у собі страх, побоювання перед 

критикою і сором'язливістю. Вона буде досить 

впевненою у власних силах, щоб зробити перший 

крок, а в подальшому на цьому шляху її чекає безліч 

чудових відкриттів. 

Важливо також включати у процес додаткові 

«бонуси»: нехай діти разом співають, складають 

історії, придумують ігри і так далі. Кожна дитина має 

реалізувати весь свій величезний творчий потенціал. 

Сьогодні ми не надаємо їй такої можливості, і в цьому 

одна з причин її боязкості і страху відкритися перед 

іншими. 

Чи є якась особлива роль у учнів на подібних 

уроках? Чи вони залишаються статистами? 

У школі життя не буває статистів. Молодший може 

задавати напрямок старшому за допомогою 

правильних питань і взагалі підвищувати його 

викладацьку кваліфікацію. Точно так само наші діти 

роблять нас дорослими і вчать бути батьками. Згодом 

між юними вчителями та учнями встановляться плідні 

взаємини, що базуються на взаємній повазі та 

визнанні. Вони навіть будуть радитися один з одним і 

ділитися враженнями. 

За нетривалий час старші стануть свого роду 

консультантами для маленьких, допомагаючи їм на 

основі особистого досвіду, даючи свіжі і ясні приклади, 

розповідаючи потроху про те, що їх чекає, коли вони 

підростуть. У підсумку діти почнуть усвідомлювати, що 

вони переживають процес зростання, розвитку. 
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Простежуючи, як змінюється з роками їхнє 

світосприйняття, вони дуже швидко пройдуть етапи 

внутрішнього дорослішання, які за  звичайних умов 

займають довгі роки і до того ж, зазвичай, 

залишаються незавершеними. 

І останнє запитання: скільки часу варто 

присвячувати такому викладанню? 

Достатньо двох уроків на тиждень для кожного 

юного викладача. Причому готуватися до такого уроку 

дитина має найсерйознішим чином протягом тривалого 

часу. 

––– 

7 Про підхід Піаже і про його відміну від підходу 

Виготського – див.: Л. А. Серофф, Р. Купер і Р. Харт 

(1998), «Розвиток дитини: її природа і процес», 

Раанана, Відкритий університет, с. 514. Див. Також: 

Gaustad, J. (1993). Peer and cross–age tutoring. ERIC 

Digest, (79) 
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  Післямова 
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Шановні колеги, друзі! Ми з вами говоримо не про 

фільм з Робіном Вільямсом. Так виглядає школа, яку 

нам треба створити, – школа життя для наших дітей. 

Чи не ще одна закосніла модель, що намагається 

втиснути у голову дитини відірваний від її реалій 

матеріал. Школа життя – це комплексна програма, яка 

формує людину і її світ. Тут все, так чи інакше, 

відноситься до навчання, яке сприймається дитиною як 

радісна пригода. 

Перебування у школі перетворюється для неї на 

«добре приправлений салат», частини якого 

зливаються у загальний неповторний букет смаку: 

ігри, товариші, пісні, танці, їжа і разом з тим – душевні 

бесіди, уроки з різних предметів і багато іншого. 

У всі категорії шкільного контенту делікатно 

вплітається принцип взаємності і партнерства – основа 

суспільства. Цей принцип розвивають у дітей соціальні 

навички, а також вчить їх вибудовувати правильне 

відношення до себе, до оточуючих і до зовнішнього 

світу. У підсумку вони здатні бачити реальність як 

єдиний комплекс, єдину всеохоплюючу картину. Вона 

не ділиться на окремі сегменти: «будинок і школа», «я 

і світ», «різні навчальні предмети», «улюблений і не 

улюблений учитель», «товариші, з якими я можу 

порозумітися, і з якими – ні». Навпаки, всі ці частини 

з'єднуються для дітей в одне ціле, яке і називається 

«життя». Так день за днем учні знаходять знання про 

світ і про себе, по-справжньому розвиваючись та 

отримуючи задоволення від кожного кроку на цьому 

шляху. 
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