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Дошкільне виховання.
Найдорожчий скарб у кожного народа його діти, його молодь, й 

що свідоміще робиться громадянство, то з більшою увагою ста
виться воно до виховання дітей, до забезпечення ім найкращих умов 
життя. Дитина взагалі уявляє з себе таку ніжну істоту, на яку впли
вають дуже тяжко усі несприятливі обставини життя, як физичні, 
так і моральні. Раніш держалися такоі думки, що виховання почи
нається з школи, й поки дитина не має шкільного віку, доти не по
требує ніякого виховання. Але за останній час психологія виясняє, що 
такий погляд дуже шкодливий й неправдивий, бо усі нахили дити- 
ни, іі здоровля, іі характер  у с е  це розвивається, бере напрям і зміц
нюється у перші роки життя і в 8 літ вже дитина має своі сталі 
звички, погані чи добрі—в залежности од оточення, свою волю й своі 
змагання, з якими вже нелегко боротися в школі, бо легше не дати 
вкорінитися тому чи иншому почуттю, аніж його поборювати, коли 
воно вже зміцнилося. Тим-то тепер наука про виховання вимагає най- 
більшоі уваги до самого ніжного віку дитини, вимагає, щоб утворена 
була навкруги така атмосфера, в якій могли б вільно розвиватися усі 
здібности дитини, усі іі добрі почуття й нахили, й щоб не мали змоги 
зростати злі й негарні. Душа дитини в годи од 2 до 7 найбільш чула 
й вразлива й в цей час найкраще треба іі пле к а т и , пильнувати, 
щоб і серце, й воля, й розум, а також і тіло розвивалися цілком нор
мально. Поет французький Жан Поль гарно висловився з цього  при
воду: „не вечірні хмари нам дарують таку чи иншу годиноньку, а лише 
ранок те нам забезпечує". Коли дитячий „ранок" проходить в не 
сприятливих обставинах, дитина виростає слабою, з хисткою волею й з 
небезпечними нахилами. Початкові психичні рефлекси виявляються вже 
в перші тижні життя, а виховувати дитину починають у нас не ра
ніш, як після 5 літ, коли вже чимало емоцій й психомоторних зви
чок певно заклалося: через те дуже тяжко виправити ті дефекти, які 
заклалися з дитинства. Характер дитини, пише проф. Сікорський, 
відомий психолог дитячоі душі, складається не в часи пізніщого 
дитинства, а саме в ніжний вік  о д. 2 до 6 року". Тим-то тепер і звер
нено найпильніщу увагу на перше дитинство, до 8 років: в ці літа
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діти найбільш набіраються вражіннів і треба цим вражінням дати лад. 

     збудити усі здібности  й викликати самостійну думку, щоб обро
бити усі вражіння, задовольнити потребу активности й виховати 
добрі соціяльні почуття. За цей період дитина пізнає більш, аніж мо
же узнати за пізніші роки,—вона навчається координувати своі рухи 
й володіти ними, а також опановувати своі емоції. Розуміється, що 
при цьому бажано мати коло дитини свідому розвинену особу, що 
знала б як керувати вихованням, і добре розуміла б психологію дити
ни. Найкращим таким керманичем мусить бути рідна мати дитини - 
природна вихователька своіх дітей, яка иншшй раз і без наукової під
готовки, одним інстинктом вміє читати в дитячій душі й розуміти 
іі. Недурно наш поет сказав:

У нашім раі на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая 

 З своім дитяточком малим!

Колись й справді думка така була, що одного інстинкта матері й іі, 
безмежної прихильности до дитини досить, щоб добре виховати своє 
дитя. Але вже з другоі частини минулого віку виявився такий рух 
серед жіноцтва, щоб як найбільше й найкраще здобути собі педаго- 
гичного знання. Скрізь в Західній Європі виникають і школи, й то
вариства, які обьєднують матерів і дають ім необхідну науку; так, в 
Парижі Есоle Des Mечеs—дає курси гигієни, плекання малих дітей, в 
Турині в Школі Матерей читаютъ повний курс физіологіі, гигієни, 
економики. В Німеччині такі курси улаштовуються майже при кожній 
організ ації т. зв. "Краплі молока", а найкраща справжня школа в Лей
пцигу—Вища жіноча школа. В Англії матері дістають велику запомогу 
від дуже широкого товариства—"Спілки Рідних", яке вже істнує 
більш 25 літ; вона заклала школу задля матерів, видає часопис і 
упорядковує чимало курсів і лекцій. В Америці таких товариств ще, 
більш, вони видають часописі, организують скрізь лекції На жаль. 
Украіна ще не має жадних таких ані товариств, ані гуртків, які б 
несли матерям усяких соціяльних верств необхідні знання задля ви
ховання діток. В Росії іх істнує декілька в Петербурзі, Харькові, 
Самарі, Нижньому й др. Обік з такими просвітно-педагогичними і нсти- 
туціями зростали й дитячі садки, й захисткс , й обовьязки матері пере
ходили до рук фахових виховательок. Звісно, цього вимагає життя; 
воно в свойому поступові сміливо руйнує одні форми й утворює дру
гі—праці і єднання. Але до цього часу родина була найкращим осеред
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ком задля дітей. Усі видатні педагоги колишніх часів визнавали ро- 
динне нормальне виховання за найкраще, бо в основі його лежала 
ласка матері. На матір покладали вони [Руссо, Песталоцці, Гербарт, 
Фребель] своі надіі в справі відродження людей. «Жінки, матері, - звер- 
тавсяРуссо до французок,—вигодовуйте сами своіх діток, тоді й життя 
у нас буде другеє, в людях знову прокинуться здорові живі почуття і 
усе брудне іі негідне щезне само собою". Так і Песталоцці високо ста- 
вив вплив родини: він був певний, що коли розвіється темнота, то 
на місце школ повстануть „Сhambres de famille"—родинні хати, де осві- 
чена ласкава мати, й селянка й робітниця, буде сама навчати своіх 
дітей. Философ Гербарт вважав батька іі матір за найкращих природ- 
них вчителів й вихователів своіх дітей. Але де та мати, що тепер 
може віддатися цілком своїм дітям? Вона рада була б це робити, але 
одним бракує вільного часу—мусять не цих же діток зоробляти, щоб 
не загинули від голоду, другі мають своі змагання до науки, до 
умілости, не мають доброі волі, щоб настроіти себе на цюю тяжку й 
відповідальну працю виховання. І усі ці умови дуже шкодливо від- 
биваються на дітях, вони зостаються самітні, ростуть, як бурьян, без 
догляду й ладу, або простісенько виростають на вулиці, вбираючи в 
своі чулі серця увесь бруд і простацтво такого оточення. Родинне 
життя за останній час в нашому; громадянстві під впливом соціяль- 
них й економнчних умов значно змінилося: ці умови одірвали від 
рідного кутка й матір, й батька, погнали іх на фабрику, послали у 
найми й якось спустошили родинне кубелечко; зникла та весела 
спільна праця, яка колись єднала усю родину й давала дітям теплий 
трудівницький і ласкавий осередок, що добре сприяв іх людському роз- 
виткові. За сучасних обставин виникло питання замістити родинне ви- 
ховання громадським, й численні дітські охоронки, захистки, дитячі 
сади дають таким бездоглядним дітям найкраще виховання, яке скла- 
дається по вимогам науки. Само життя зняло з цих дитячих органи- 
зацій класовий характер, бо потреба в них виникала не лише серед 
робітників, а і в забезпечених родинах, а також і серед інтелигентного 
пролетаріата, серед тоі молоді, яка, вчиться по ріжних вищих шко
лах. По анкеті, зробленій проф. Кауфманом між слухачками вищих 
курсів в Петербурзі, можна бачити, що1/10 курсисток мала дітей (з 
них 68% в т. зв. законному шлюбі, а 31, 2% без шлюбу); середній 
заробіток молодоі матері не давав ій  і 30 карб. в місяць, й заради 
нього доводиться ій кидати дітей на 6 -7 годин і замикати іх в не- 
величкій хаті, або залишати на догляд якоісь неосвіченоі особи. Рідко 
діти без сліз й крику відпускають від себе свою рідну маму майже



на ціл ий день.Старшенткі  звикають потроху; ім вже здається, що 
инакше й не може йти життя, бо треба, щоб хтось десь заробляв 
потрібні гроші. Маленькі сумують, самота іх гризе, вони стають нер
вові, в собі заховані. А матері теж нервуються й недурно одна з 
них пише в анкеті: «Половину тяжких думок було б знято з душі, 
коли б не доводилося залишати дітей ані самих, ані на наймичок. 
Конче потрібні товариства матерів, потрібні добре упорядковані з а - 
хистки й дитячі сади!"

Порівнюючи родинні умови ріжних родин, легко бачити, що 
селянська родина краще, ніж инші може задовольнити вимоги вихован- 
ня, як би не злидні, в яких діти не досить мають іжі. В селянсь- 
кій родині діти виростають під доглядом матері й батька на здоро- 
вому повітрі, серед спільно і праці.

Але взагалі сучасний склад родинного життя мусить змінитися 
перетворитися в свідомий рівноправний кооператив, в якому й батько, 
й мати, й діти несуть  кожний свій обовьязок, свою працю, й мають 
свою волю, але усі обьєднані одним спільним шуканням добра й 
правди. В такій родині діти виростатимуть в згоді з батьками, й не 
буде страшних зьявищ самогубства сред молоді, які стали такі чис- 
ленні за останні роки. В залежности від поступових соціальних умов 
родинний склад ткансформується, а поки що треба, щоб громадянство 
прийшло на запомогу батькам, та й сами родини мусять єднатися 
в спілки, в товариства, щоб вільно виховувати дітей маленькими гур- 
тками, тісно звязаними з родиною своєю, щоб ці маленькі товариські 
дитячі охоронки ставали справді наче кладками-мостами, перекинути- 
ми від тіснородинного кубелечка до широкого, шкільного осередка. Так 
вимагає життя, висуває потребу в негайній организаціі громадських 
інституцій задля виховання малих діток—т.. зв. „яслів;“ дитачих садів- 
охоронок, майданів й т. ин. А обік з тим народилися й науково-пе- 
дагогичні организаціі за-для підготовки того педагогичного персона- 
ла, який мусить заміняти дітям матір-родину й виховувати відповід- 
но вимогам науки. *) Ідея ріжноманітних дитячих организацій охо- 
пила усю Європу, Америку, Японію й инші краіни. Більш усього 
росповсюжені вони в Америці.

*  З  таких  организацій тр еб а  з а з н а ч и т и : I n s t i t u t  d e  R o u s e u a ,  заснований в Ж е н ев і  
в 1912 р .  ( при ньому L a  M a is o n  d e  P e t i ts  -  Д итячий  Дім, видавництво нових педа гогич- 
них творів й М іжнародній  П ед а го ги чний Інститут з курсомъ на 2 роки, а 3 -й н а  с к л а 
дання  тези);  в Берлині  П естл оцці-Фре бе л е в с ь кий Інститут, де читають курси: педаго
г и ки, м е тодики, психичноі физики, педотехники , пр и род ознавства ,  соція л ьних н аук, ги г ієн и ,
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В одному Цюриху вже більш 60 народних дитячих садків, в Парижі 
більш 100 материнських шкіл та кілька десятків дитячих садків, в 
Нью-Йорку й взагалі в Америці по великих містах майже усі діти 
можуть користуватися громадськими дитячими садками. В Росіі ідеі 
Фребеля почали росповсюжуватись ще з 70 років панею Сімонович, 
яка мала в Петербурзі свій перший дитячий садок задля панських 
дітей. Демократизувалася ця ідея лише в хх столітті й виявилися ці- 
лою низкою народних дитячих садків по містах задля вуличних дітей. 
Складалися товариства дошкільного виховання в Петербурзі, Москві, 
Киіві й по других містах. Але довгий час по цих дитячих садках па- 
нувала чисто імітативна, позичена у німців система формальних заба- 
вок. Бракувало добре підготовленого персоналу, не було своєі жит- 
тьовоі педагогики. У нас на Украіні дошкільне виховання почало 
ставати національним й утворюватися на певному грунті лише за 
часів останньоі війни з 1914 р., коли викинуто було на вулицю 
велику силу дітей, яким треба було дати притулок і хоч аби-яи й  рід- 
шій осередок і такі умови виховання, що підготовили б іх до майбут- 
нього самостійного життя. 

Такими умовами Дошкільного виховання стають вимоги най- 
ближче зьеднати перші дитячі организаціі з родинним життям, з ти- 
ми обставинами, серед яких дитина зростала вдома й які вона зустрічає 
в дитячому садку. До цього часу школа й родинне життя були такі 
протилежні, що дитина, мов через безодню, плигала з свого рідного 
оточення в цілком чужу школу, де усе ій було незрозуміле: й мова, 
й відносини, й наука. На усе рідне, що зоставалося по той бік безодні, 
клалося темне тавро - д о нього ставилися в офиціальній школі з при- 
зирством. Навпаки, сучасне дошкільне виховання є міст, що перекида- 
ється між школою й родиною, а  також між селом та дитячим садком. 
Усе виховання будується на пошані до особи дитини: до неі ви- 
хователь підходить не з чимсь виготовленим зарані, чужим штучним 
та ще й обовьязковим. Ні, дитині дають вільно себе виявл яти, 
а учителі придивляються  до усього, що діти принесли з собою----------------------------------------------------

гимнастики, дошкі льного виховання, плекання слабих, саді вництва, муз ики, рухавки 
планортопе дичноі гимнастики, дитячоі літератури, пе дагогичноі літератури, малювання, 
моралі, ручноі праці, виробу цяцьок, методики Фребеля, господарства, виготовки страв. 
По цьому плану ула штовано"Cesam -House" в Лондоні, у Франкфурті на Майні, в Брюссели 
"Ecole superieure de pedagogie"  а коло неі "Institut Pedologigue". В 1-Й год тут викладає ться 
ембріологія й спадковість, физіологія д и тини,з агальна психологія й анатомо-физіологія 
нервовоі системи; виховання малих дітей, шкільна гигіє на Психогенезис .  У Парижі з а 
ведені зовсім популярні двохгиж неві курси задля підготовки до ведення д итячих охоро- 
нок, а також вищі наукові курси. З цього ми бачимо, що скрізь на підготовку вихо-  
вательок по дошкільних организаціях звернено багато уваги; з наук на першому 
місці стоять психологія й физ іологія дитини, а також практич ні поради й умілости.



з дому, силкуючись розвинути як найкраще усе добре й не давати 
зміцнятися поганому. Навкруги в дитячому садку мусить бути усе 
рідне, що нагадує йому знайомі хатні обставини з найкращого боку; 
мусить лунати його рідне слово, рідна музика й поезія, д ити- 
на почуває себе вільно; зацікавлена всим, що ій так легко 
зрозуміле навколо, й працюючи коло ріжноманітних річей, вона по- 
волі розвиває усі своі сили физичні й духовні, подготовляє свій ро- 
зум до більш складноі науки в школі, навчаючися яко мога краще 
самій набиратися знання власними спостереженнями, увагою й добре 
направленою думкою. Це й буде та психологично-методична реформа, 
яку дошкільне виховання приносить взагалі в усе виховання, обно- 
вляючи увесь його лад, ставить на перша місце самостійність в на- 
вчанні, волю творчости в праці, пошану до дитини й одсутність кари, 
пошану одноі дитини до другоі й до вихователя,—ці гасла сучасного 
дошкільного виховання яскраво підкреслюються думками найвидат- 
ніщих вченіх і философів. Так, Кант, великий німецький фи - 
лософ, ставиться з великою пошаною до праці вихователя 
і вважає іі найбільшим і найскладніши м завданням людскости: у ви- 
хованні закладена велика таємнича мета усих людей—до самороз- 
витку, самоудосконалення. Спенсер,—англіський вчений психолог— 
каже, що виховання є найморальніща, найблагородніща справа 
громадянства. Деякі вчені, як , напр., сучасний французький педагог 
Ришар, дають вихованню нове освітлення: воно, на іх думку, є скоро- 
чене перетворення усього поступу культури. Близька до цього 
і думка Монроє, який каже: виховання має своєю метою
передати кожному новому поколінню обнови культури і громадського 
життя. Другі вчені наддають вихованню занадто штучний напрямок: 
Рерик, напр., каже, що виховання утворює не тілько прородні відносини 
межи особою і оточенням, але і такі, до яких додумалися люди в на- 
ші часи. Ще далі йде Гербарт, ставлючи вихованню метою „порушити 
спокій дитячоі душі, звязати іі вірою й ласкою, щоб по бажанню, по 
волі вихователя викликати ті або другі змагання, хвилювати душевний 
спокій дитини". Це страшні поради, до яких треба ставитися майже 
негативно; не порушати спокій душі дитини мусимо ми, а прислуха- 
тися, що саме лунає, що панує, в цій чистій глибині, й 
усіма засобами задовольняти найкращі змагання, знаходити засоби, 
щоб потроху  зникало усе таке, що шкодило б і самій дитині, і іі ото- 
ченню. Усю справу треба провадити обережно, не розбиваючи найцін- 
нішого—самостійної думки дитини. Мимоволі пригадуються поетичні 
слова Жана Поля: "...мене лякає волосата рука дорослого, який грубо 
звертається до ніжної краси душі дитини, рука, що нищить тут одну
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коштовну рису, там другу, і калічить тим безпомічну душу дитини". 
Через те найкращим вихованням стає таке, яке лише запомагає вільній 
еволюціі духовних і физичних сил дитини, ставить дитину в найкращі 
умови розвитку. Гарно з цього боку висловився був колись росийський 
публицист Писарев: "Виховання, казав він, не має більш високоі мети, 
як збудить усі людські [гуманні] почуття в душі дитини; вони ж ій 
потрібні задля майбутнього утворення щасливого і громадського, і осо- 
бистого життя. В наші часи можна з певностю сказати одно, що ви- 
ховання є творчий талант, який має фундаментом науку—закони пси- 
хологичні і физіологичні, керується спостереженнями таких вчинків 
дитини, таких нахилів іі, які нам вияснюють, що таке саме дитина і 
який іі духовний склад; ця творча робота виховання не може затри- 
муватися в якихсь сталих, раз на завше вироблених формах, вона му- 
сить постійно себе перевіряти і життєвим досвідом, і науковим експе- 
риментом. Кожний вихователь має діле з ріжними особами, має доби- 
рати до кожного дитячого типу відповідні засоби,  методи, бо дітвора 
взагалі дуже ріжноманітна, наче левада, вкрита усякими квітками. 
Хто може пишатися тим, що знає кожну з них? Від багатьох умов 
залежить виховання: впливають на його і темнота та несвідомість 
батьків, і загально-громадське безладдя, що псують працю виховате
ля, шкодять співробітництву родини з школою і з дошкільними інсти
туціями й заважають утворенню осередка, справді сприятливого для доб
рого раціонального виховання. Мало ще мати вихователів з відповід
ною науковою підготовкою; треба, щоб усе громадянство розуміло ве
лику вагу виховання й утворювало найкращі задля нього умови. В 
часи відродження народів, в часи перебудування гр омадського життя 
завше виступає наперед нагальна потреба і конечна вимога перегля
нути увесь програм виховання, навчання і складання ріжних типів 
школи. І ця велика праця перебудування усього виховання завше 
бувала користною задля усього народу, завше забезпечувала найкра
щий найпевніщий розвиток усього народнього життя.

Цікаве питання повстає перед нами, коли ми вже упевнилися, що 
виховання потрібне: на що саме маємо звертати найпильніщу увагу— 
чи на тіло, чи на почуття, чи на розум? З давнього часу в педагогиці 
боролися два напрямки—один наддавав найбільш рішуче значіння 
розуму, розвиткові думки, мишленню, міркуванню; другий, навпаки,
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становив своїм грунтом розвиток волі, сили, почуття. І той і другий 
напрямки мають своіх видатних п редставників—і философів, і педа
гогів. Ще Сократ висловлював певність, що знання дають людям мораль
ну свідомість, і тим давав в вихованні перевагу виливам розуму, 
інтелекту. Також Мілль вважав першим завданням виховання розви
нути розум, силу думки, не насовувати в голову дитини як най
більш знання, а будити розум, нахиляти його до праці, допомагаючи роз
витку усих здібностей, усього хисту дитини. Тіло дитини хоч і ви
магає великої од нас уваги, але воно удається майже вже готове за
для життя, духовні ж сили можуть виявитися лише упорядкованими 
вправами, можуть рости, розвиватися, коли іх викликають до праці 
коли підсилюють, допомагають цій ріжноманітній духовній сназі 
відповідним матеріалом. Найголовніше завдання виховання збудите 
у дитини охоту до самонавчання. Ренан казав: "збудити усі сили 
дитини -ось головна мета виховання". Не накачувати в дитячі 
головки знання, мов в порожні пляшки, а викликати в них
змагання самім відшукувати нові духовні скарби. Треба давати 
змогу дітям самім знайти відповідь на ріжні питання, які перед іх 
розумом повстануть, даючи, звичайно, д еяку запомогу в справі іх 
правдивого розвязування, але ніколе не забуваючи , що розум ди
тини то багаття, до якого ми маємо лише підкладати дрова,- а горі-  
тиме воно вже своім власним вогнем. Ще по-за три віки від наших 
часів французький вчений Монтень казав: „треба дитині вчитися віль- 
но, самостійно думати, а не вдовольнитися чужими вказівками". Усе 
знати то недосяжне завдання, тай не в тому найбільша вартість лю
дини, що вона багато знає, і не в тому, що вона цілком схожа з дру
гою людиною своіми думками, а в тому, щоб кажна людина як най
ширше, найкраще реализувала своі власні здібности  кебету, хист. Ро- 
зуму цілком однакового у двох особ не буває: у кожної самоі звичай- 
ноі людини своі нахили, своі сили, хоч в авдиторіі чоловік на 400 - 500 
з своім світлим і оригін альним розумом знайдеться хіба осіб 5-6. Кож- 
на людина, хоч в якому натовпу, буде усе приймати в деякій мірі відпо
відно своім власнім особливостям. Треба зміцнити у людини силу й 
розуму, щоб він керував усією духовною діяльністю, укладав ясні уяви і 
зводив іх до системи, цеб то до обьєднування. Треба направляти  
напучувати дитину до ріжних джерел знання, щоб вона безпо 
середнє з них брала, черпала, що схоче, що іі приваблює, складаючи 
потроху свій власний світогляд.

Але не усі педагоги наддають таке велике 
справі цільного виховання дитини. Є й такі, що

значіння розуму в 
на першому місці

ставлять розвиток почуття, волі, плекання характеру. На прикінці свого
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життя Конт казав: „Світом керують не гарні думки, а гарні почуття 
але добре вироблене судження направить дитину і на шлях добрих 
вчинків, бо добре судження завше шукає правди (істини)". Другий 
французький фйлософ Гюйо каже: виховання завше має на меті вик
ликати зусилля волі, яка, пізнавши свою силу, свою міць, завше буде 
себе й  виявляти. Педагог Ж иро найголовнішим фактором виховання 
визнає добре развинену волю. Завше наші вчинки відбивають в собі 
впливи любови, а любимоми те, що знаємо, коло чого найбільше пра
цювала наша думка; хто добру думку має, той добре любить й на 
добру путь, куди слід нахилає свою волю. Ще краще такі ж мір- 
кування висловлює талановитий Герцен: „людина ж и в е , щоб думати і  
любити , той треба навчити іі  тому і другому". Руссо і Лесгафт ста
вили вихованню одну широку мету: виховати „людину", якій усе 
людське буде близьке, рідне. Песталоцці бажав, щоб виховувалися 
гармонійно і голова, і руки, і серце. Ніколе виховання немає переходити в 
якусь Муштру чи дресировку ; не бажано теж перетворювати дитину від- 
повідно до того зразкового образу, який живе в душі вихователя, 
а потрібно лише давати вільний розвиток тім або другим добрим 
нахилам дитини, збуджувати й підтримувати той ледве що помітний 
н арис людини, який злегка вимальовується в дитячій душі й иншим 
разом в якому-небудь моральному гострому переживанні дитини від
разу яскраво виступає і яскраво ж дає нам себе знати. Така робота, 
звичайно,  вимагає від вихователя більшого і пильніщого спостере
ження і уваги, більш ріжноманітніших творчих засобів, більш теплих 
ласкавих відносин до дітей і т ерплячоі здержливости ,  ласки на
віть і  до  зіпсованих істот, позбавлених найкращих людських рис. За 
такого широкого розуміння вимог і мети виховання необхідно керов
нику мати своє философське розуміння завдань життя взагалі і свого 
часу особливо. Педагогика не є наука тілько біо-антропологи чна, а 
щ е більш гуманно-соціяльна й потребує философського грунту задля 
с воіх висновків. Уперше дав ій такий г рунт Локк. хоч і раніш чима
ло философів разробляли ріжні питання з обсягу справи виховання, 
але не підкладали під них своєі певноі системи. Локк поставив зав
дання педагогики свого часу цілком на грунт свеі матеріалистичноі  
философіі. Потім, звичайно, панували і другі напрямки—ідеалистичні  
ідеологичн і, біогенетичні і т. ин., а ле з часів Локка педагогика завше 
силу свою брала в тій або другій философській школі. Гербарт 
правдиво казав, що „хто цікавиться педагогикою, той цікавиться і 
усім світом, усією людностю. Такий інтерес конче мусить обпертися 
на я ку-небудь философську синтетичну думку, що широко поясняла
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б, як  розуміти треба закони життя і як ставитися до відносин пануючих 
межи людьми завдань гром ади й окремих осіб і т, ин. Тим то і 
потрібно справжньому вихователю мати свій философський світогляд 
який освітлював би йому педагогпчну працю і іі завдання.

Приймаючи широкий синтез виховання Руссо і Лесгафта—вихо
вувати людину, якій усе людське було б рідне, не можна разом з цим 
забувати, що кожна дитина, кожний дитячий колектив належить до 
того або другого народу, до такоі чи иншоі соціяльноі групи і сам 
виявляє ту або другу особу, яка складається з ріжних соціяльно-етно- 
графичних ознак і психичних рис. Треба до них придивлятися, щоб 
найкраще конкретизувати уяву—"людина", занадто нереальну в 
устах философів, тоді як це к онкретна істота, на яку можна дивитись 
і як на істоту цілком природню, біологичну, і як на особу соціяльну- 
частину громадянства, і як на культурну особу, беручи  н а  увагу те, 
що вона має загально-культурного, до чого вже розвинувся той осе
редок, з якого вона вийшла; і ще маємо глянути на дитину, оцінюю
чи іі власну психологичну індивидуальність, яка уся виткана з 
особистих і физичних, і духовних рис, та заразом вбирає в себе і усі 
культурно-етнографичні ознаки свого оточення. Індивидуалистична 
педагогика має на увазі не лише індивидуальний  склад дитини, але 
і усе те, що в неі природно вкладено і з боку оточення; вона поважає 
національні і соціальні умови, в яких виростає дитина, і ще зміцняє 
іх виливи. Справу виховання бажано поставити як найближче до при- 
родніх нахилів дитини і до вимог життя, в якому дитина перебуває, 
в звязку з світоглядом того народу, з психологією тієі нації, з яких 
походить дитина. Національне виховання є певний грунт в справі 
зміцнення моральних сил дитини і оновлення, відродження душі наро- 
да. Тим то й бачимо, що міцніщою нацією в наші часи виявляє себе та, 
яка краще других вичерпала в своєму вихованню своі глибокі національні 
скарби й національній психологіі дала вільний розвиток- Германія, Англія, 
Японія. Національне виховання виробляє у людини не подвійну хистку 
моральність, а міцну, цільну особу. Воно не стискає думку дитини в 
вузькому шовинизмі; навпаки, після правдивого національного вихован
ня дитина звикає кохатися в народніх скарбницях і шукатиме цих куль
турних скарбів і у других народів; кохаючи свою національну культуру, 
дитина поважатиме і другі націі і цікавитиметься іх жіттям. Так через 
національне, виховання дитина здобуває певний грунт задля самостій
ного розвитку й навчиться шукати і знаходити у вселюдській культурі 
ті скарби художні, наукові і моральні, які можуть стати ій найрідніщи-
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ми, бо не навязані вони ій з боку, а органично прищеплені до іі душі. 
Така людина стане користним робітником задля свого народу й широ
ко буде розуміти все людський поступ. За національне виховання ви
словлювалося чимало  философів і педагогів —Вундт, Фихте, Гильдебранд 
Бьюссон, Ушинський, Дензе і др. Воно забезпечує кожній націі найшир- 
шу демократизацію освіти, коли його творчі сили не будутъ покалічені, 
а навпаки, дадуть нові оригинальні, самобутні скарби задля вселюдсь
кого поступу; воно через пошану і любов до свого народу виховає в, 
дітях пошану і любов до других народів і тим приведе нас не до вузь
кого відокремлення, а до широкого єднання й світового порузуміння 
між народами і націями.

Таким робом, ми бачимо, що наші змагання до того, щоб вихо- 
вати гармонійну людину приводять нас до таких переконаннів: 1) вихо
вання має бути індиві дуальне, пристосоване до природи дитини і 
2) національне; 3) мусить відповідати соціяльно-культурнім вимогам 
часу і 4) бути вільним, незалежним від тіх або других урядових ви
мог, на грунті громадськоі организаціі

ІІ.

Знання д и ти н и .
 .

Увесь попередній розгляд мети і завданнів виховання переко
нує нас, що виховання досягне іх тоді саме, коли вихователь буде як 
найкраще знати і розуміти физичну і духовну организацію дитини, сво
го вихованця. Тим то першим питанням і повстає перед нами: що 
таке дитина, чи є загальний дитячий тип і яку особу уявляє з себе та 
або друга цікава задля нас дитина. 

З погляду біологіі дитина є звірятко, яке своіми рухами й вимо
гами дуже нагадує мавпу, так само тягне іі лазити по деревах, по 
драбинах, переймати усякі рухи лиця і тіла, перекидатися по землі, 
гойдатися і т. ин. Крім того, дитина виявляє себе і з антропологіч 
ного боку, виявляє чимало рухів, нахилів, змагань, які властиві були 
людям на протязі перших часів іхньоі культурноі свідомости. Дехто 
з вчених антропологів склав цілу теорію так званих повторних пере-
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живаннів "рекапитуляціі". Чемберлен, Гетчинсон і др. добачають такі 
відносини межи розвитком д итини і  п оступом людскости в ріж ні періоди:

Періоди культури. Вік
дитини Періоди дитинства.

1. Старовинний період дикун- Усе тягне до рота, поодино
ства: годуються коріннями, До кі игри, нахил до копання в
травою, овощами. Зброя: 5 землі. Багато балакає, перей
л ук та стріли. Обмеженість

маючи мову оточення ітериторії, нечисленні роди, 
Складають мову.

Л ІТ виробляючи своі слова.

2 . Здобувають вогонь,  переслі- Улюблена гра лови, захо
дують звіра задля іжи, ловлять 4 — 12

плюють здобич, лякаються
чужих людей, граються в

 рибу, переселяються, воюють. 
л іт. хованки, в боротьбу, ви

являють жорстокість, поша
н у  до войовничих героів.

3. Розводять городину, розво
дять товар, поділяють пряцю 9- 14

Любов до звірят, нахил до 
пастушества, змагання ма

межи чоловіками і жінками, ти свого звіря й вигодову
вати його, будують курені,живуть селами, господар літ. копають підземні хідники, гра

ство шириться, складаються в дикунів , улюблена книж ка
міфи, казки. Р о б і н з о н а  

К р у з о

4. Хліборобство, скотарство, 12-16 Нахил до хліборобства, до
кують залізо, виробляють садівництва, стає обережним,
усяке знараддя задля праці. л іт. складаються гуртки молоді,

5.
Національна свідомість, гро-

14-40
збираються марки, свідомо ц і

мадські установи. Проми нують гроші, заводять ген-
словість, грощ і, письменство, л іт. дель виявляють зріст ціка-

а л ф а в і т , торг. вости до математичних наук.

Новіші однаковости в переживаннях, звісно, не можна помітити, 
але багато дечого близького межи дитинством людности й окремою 
дитиною можна бачити. Через це деякі американські  педагоги змагають- 
ся пристосувати до періодів розвитку культури й початкове навчання. 
З свого боку психологи теж ділять дитинсвто н а ріжні періоди відповідно



                                                        —15—до розвитку" ріжних психичних рис, ріжних духовних си л  д и ти н и . 
Чимало є таких ріжних поділів: у Чемберлена в його класичній праці: 
„Дитина" подано широкі періоди: з 1 до 3 років період дитячий; з 3 до 7 
період активного приймання вражіннів; з 7 до 9—період втоми, пош и
рення діяльности серця, зросту мозку. Невелика втома духовна 
помітна вже і в 6 літ; вона зростає найбільш перед 8-м роком. Після 
9 літ увесь организм готується до половоі зрілости, і цей період не
однаково виявляє себе у ріжних дітей. Физіолог Клаустен дає вже 
другі поділи: 1) становище зародиша і його розвиток; 2) період скорого 
розвитку мозку й зовнішніх чуттів; координація рефлексів з вольови
ми рухами, мова; 3) координація емоцій і рухів, полова зрілість.

Взагалі видатними критичними моментами в житті дитини 
визнається: момент іі народження, вирізування зубів, скорий розви
ток мозку (межи 4 й 7 роками) і полова зрілость. Головну вагу  і пси- 
хологи- педагоги й физіолог и наддають першому дитячому віку, це б то 
від народження до 8 років, (дошкільний вік), яко періоду загального 
формування тіла і душ і).

Але ніколе не мусимо забувати, що хоча діти (і схожі межи со- 
бою, що хоча і істнує «дитячий тип» в усіх народів,  що хоча ця єд
ність і подібність єднає народи усього світа межи собою, але усе таки 
індивідуальність дитяча виявляє себе дуже виразно: зовнішні умови 
остілько міцно впливають на физичний і духовний розвиток дитини, 
що дуже часто порушують ці н аукові поділи, і в періодах розвитку 
дитини бачимо велику ріжноманітність. Ми вже звертали увагу нате, 
як впливають н а дітей усі обставини його життя- оселя, підсоння,
місцевість, де вони проводять перші роки свого дитинства, соціяльні і 
економічні умови  життя його родини. Велику одміну можна бачити 
на періодах розвитку дитини в залежности од того, чи живе вона на 
півночі, чи в південних краінах. Спостереження вченого педагога 
Меймана доводять ч ималий вплив на дітей кожноі відміни року; 
так, зімою йде найбільш інтенсивно психичне життя, а саме з 
жовтня до січня. В березолі і квітни помічають, що психична сила 
дитини слабіє і за літо виявляється більш мускульна енергія. Родинні

*) Є в науці ще й  д ругі поді ли дитячо   віку на т а кі або другі пері оди. Грецький 
вчений А р и с тотель визнавав: 1-й періодъ від народження до 6 літ, 2 -й— від 7 до 14 літ і 
3 )  юнацьки й — від 13 до 18. Лікарь Гаупп поділяв так: 1-й пе ріод від народження до 
складання мови; 2-й— від початку розмови дитячоі аж д о школи; 3-й шкільний, підготов 
чий до загального розвитку, 4 - й — період розвитку усих сил . Відомий вчений і педагог 
Л есгафт говорить про 5 періодів: 1) хаотичний, безладн ій— приймання усяких уяв
вражнінь; 2) рефлекторний; 3) досв ідний— аж до початку мови; 4)  період переймання, 
дошкільний, р еа л и ст и чний; 5) пе ріодъ переймання і дей до 20 л іт .



розрухи, недобрий харч, гострі соціяльні зьявища,- усе відбивається 
на дитині, усе впливає на іі зріст і розвиток. Цікаві дуже в ційсправі 
досліди Рума, бельгійського вченого; численні анкети, які він 
робив по ріжних містах Європи і Америки, свідчать про те, який вели- 
кий вплив має помешкання на физичний розвиток дитини. Так, серед 
дітей, які живуть в помешканні, що складається з одноі хати, смерт
ність дітей дає 32,7%, в двох хатах—21,8%, в 3-х хатах—13,7%, в 4 
хатах—11,7% Ці цифри—досить яскравий покажчик. Таку ж поміча- 
ємо відміну в вазі дітей, що живуть в 1 хаті, від тих, що користуються 
помешканням з 4-х хат; межи цими дітьми вага ріжниться у хлопців 
на 11,7 хунтів, у дівчаток на 101/2 х. *). Так само одстають діти в 
зрості своєму, живучи в 1 хаті, від тих, що мешкають по 4-х. Щоб не, 
давати дітям слабіти, треба часто важити іх, треба стежити, щоб 
іжа давала дитині все, що потерує іі организм, і сприяла физичному 
розвиткові дитини. По лікарськім таблицям вага нормальноі дитини 
мусить бути не менша, як:
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У 2 роки  . . .  11 килограм. Хто ж не знає, як впливає на здо-
" 3 . . . 12,5--12,4 " ровля добрий харч, що забезпечує
" 4 . . .  14 -- 13 " зріст і силу людини. Народи, які
" 5 . . . 15,3-- 1 5 " мали і мають в житті культурну і
" 6 17,8--17,7 " політичну перемогу, завше мали еп
" 7 . . . 19,7--17,8 " masse і найкращий харч і звертали
" 8. . . 21,6--19 " на цю справу увагу. В Англії-
краіні хмарного підсоння, де сонце мало пестить землю,—там [до су
часноі войни] школяр вживав що-дня не менше 360 грамів мняса. На 
півдні народи потребують менше мняса, бо сонце, пекуче, веселе 
сонце, дає ім чималу життєву енергію; у них на дитину шкільного 
віку досить і 150 гр. мняса; овочом, ріж номанітними плодами цілком 
надолужують вони менший % мняса. Пані Монтессорі  вимагає за
для дітей окремоі іжи (харчу), в якій має бути багато жиру й 
цукру; уся іжа мусить бути дрібно ростовчена, юшка з протертими кру
пами або городиною (картоплею, горохом), яйця ріденькі або зовсім 
неварені, бульон. Мнясо вона пропонує давати лише після 31/2 літ, 
пожиточнішим вважає вона варений овоч (фрукти), риж, свиняче сало, 
варену кукурузу, з рослинним маслом, хліб. Молоко добре давати або 
прямо з-під корови, або стерелизоване; рибу, теляче мнясо, птицю 
приправляти треба цукром, сіллю (небагато), цитринним соком. Ані 
вина, ані кави вона не дозволяє давати, але дуже радить шоколад.

* )R o u m a . P e d a g o g ie  S e c ja le



Ще головна умова треба годувати дітей в один і той саме час, не 
менше 4 разів на день, за іжою не варто ім зобороняти балакати, роз
мовляти, бо при гарному настрою д итина ість з більшою охотою й та 
іжа краще перетравляється нею на користь іі тіла. Добре, щоб звикала 
дитина чепурно поводится за столом, не бруднити скатерки, не ха
пати одразу багато іжи, берегти свій посуд, бо у кожної дитини му
сить бути окрема, своя мисочка, кварта, ложка, щоб одна від другоі 
не перехоплювала якоі-небудь зарази.

Так само потребує дитина багато одпочивати, спати; до 6 літ 
дитині треба не менше 13 годин сна. Треба, щоб вона, особливо літом, 
серед дня спала, і цей сон мусить бути заведений по всіх дитячих 
организаціях, які затримують у себе дітей на цілі дні. Набираючись 
за день дуже багато вражіннів, дитина мусить мати 1-2 години абсо- 
лютного спокою, коли іі мьязи й нерви не мали б жадноі роботи. Най
кращий час задля такого спочинку, то після раннього обіду.  Доктор 
Флері дає такий роспорядок денний в дитячому захистку: о 7 годині 
ранку діти встають і обмивають усе тіло не дуже холодною водою- 
потім перший сніданок; від 3 до 8 год. робота на свіжому повітрі 
або в хаті при відчинених вікнах, або на терасі. Від 9 до 12 г. рухавки, 
игри, гулянки на свіжому повітрі й гимнастика задля старших дітей. 
О  12  годині обід і сон—не менше, як цілу годину: від  2 до 4 г. игри 
або праця знову ж таки на свіжому повітрі, чи в дуже старанно про
вітреному помешканні. О 4 годині легкий підвечірок. З 41/2до  5 г. вчення 
задля дітей 6 літ; з 5 до 7 год. екскурсія в ліс або на поле. О 7 год. ве
черя, о 8 г. усі діти в ліжку. Такий склад ж иття дуже гарно впливає 
на тіло й на дух дитини, дає здоровля й рівновагу в настроі, що так 
забезпечує гарні здобутки виховання. Там, де добре организовані і ве
дуться игри дітей і праця,—там цілком досить 1/2 години сидячого 
навчання за книжкою, бо діти цілий день непрмітно вчаться й на 
шпаціру, і гуляючи, і працуюючи, а тимчасом не псують собі ані ле
генів, ані спинного хребта довгим сидінням в задушливій хаті за книж
кою. Дехто з педагогів дозволяє й довше вчитися; так, задля дитини 
5—6 літ призначають по 7 годин на тиждень, задля 7-милітніх і 9 
годин навчання. Такі або инші години не можна з  певністю раз на 
завше зазначити,—це залежить від сили дитини  від умов, серед яких 
вона працює. Але найголовніщ е- це упорядкувати так життя дітей, щоб 
вони, яко мога більше, були на свіжому повітрі й літом, і зімою, мали 
добру іжу 4 рази на день, і спали не менше, як 12 —14 годин в сутки. 
Всі рухи, рухавки, гимнастика тоді дають найбільшу користь задля
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здоровля, коли вони улаштовуються, робляться на, свіжому повітрі. 
Тепер по багатьох школах ведетеся справа так, щоб найменше за
тримувати дітей в кімнатах, а наука провадити поза стінами хати—в 
лісі, в садку, в полі або хоч на веранді. Так, школа в Шарлотенбурзі 
(під Берлином) збирає дітей просто в повітки без стін, в я ких тілько 
дах захищає від дощу, а з усіх боків вітерцем провіває. Коли ж година 
погожа, ясна, то все навчання провадиться під блакитнім небом: і ге- 
ографичні мапи малюють на піску, і історію оповідають тут же, сидю- 
чи на лавах, чи й просто на траві. Помічено, що в таких школах діти 
ще краще захоплюються наукою, аніж по звичайних, і вона задля них 
ще пожиточніща. Чимало дітей приходило до цих шкіл безсилими, мля
вими, без усякого зацікавлення до чего небудь, до всього навкруги себе 
байдужими—ні квітки, ні ліс не цікавили іх, розум іх наче зовсім був 
приспаний. Але за перші тижні вже вони набували собі тіла, важили 
на 9—10 фунтів що-тижня більше і разом з цим очі іх наче розкри
валися на те, що було навкруги, розум пробуркувався, і діти ставали 
з захопленням до всякоі роботи, до всякої науки. З дітей засмоктаних, 
малокровних здоровіщало 70,5% , з золотушних— 79%  з хворих на 
сердце—50%, з хворих на л еген і-57%. Так добре впливали на дітей 
свіже повітря й добра іжа.

Поставивши физичне виховання дитини на певний грунт і дав
ши дитині найкращі умови задля його физичного розвитку, маємо 
розпочати іі духовне виховання. Тут на першому місці стоіть нормаль- 
ний розвиток інстинктів дитини та іі зовнішніх чуттів. Під словом 
інстинкт розуміємо природний нахил дитини "виконувати досить складні 
рухи, вчинки, коли не здобула вона ще попереду жадного досвіду ан- 
вчення й не наддає навіть тому інстинктивному рухові жадного пев
ного завдання. Майже більш ість інстинктів прямують до задоволення 
вимог организма або до забезпечення видового життя; такий, напри
клад, інстинкт годування, інстинкт матері, яка всю себе віддає на те, 
щоб захистити свою дитину від лиха. Мак-Дауголл (вчений з Америки) 
каже в своій цікавій праці: „Проблема соціяльноі психологіі": все пово
дження людини утворюється перш усього в напрямі іі інстинктів. Це 
психофизична спадщина, яка викликає й утворює ті або другі емоціі, 
які одріжняють одну людину від другоі. Мак-Дауголл рахує 7 найго
ловніши х інстинктів: 1) інстинкт бігання, викликаний емоцією страху; 
2) інстинкт відпихання, викликаний емоцією огиди; 3) інстинкт ціка- 
вости—здивовання; 4) інстинкт сварливости (від гніву); 5) інстинкт 
материнський —виявляє себе ласкою, пестливостю і ніжністю; 6) інстинкт
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народження; 7) інстинкт гуртивий. З вичайно, не можна всі інстинкти ви
знати користними задля культурного розвитку людини. Справді, інстин
ктивні вимоги иншим разом дуже міцні, й нам треба знати, що повтор
не задоволення інстинктивних вимог що далі то більше іх зміцняе. 
Тим-то вихователь має перш за все додивитися, допильнувати й зро
зуміти, які саме інстинкти найміцніщі і найдужче виявляються у  тоі 
або другоі дитини, і вияснити собі, які з них шкодливі задля мораль
ного розвитку дитини, яко майбутнього розумово-соціяльного робіт
ника. Не усі інстинкти виявляються в дитині відразу, від самого іі 
народження; ні, вони мов би по черзі зьявляються, один по другому 
дають про себе знати. Инші інстинкти у звірів зародилися від якогось 
випадкового, але розумного користного вчинку; напр., одна собака ко
лись загребла шматок мняса в землю і потім, розуміючи від цього ко
ристь, звикла це робити; випадкова вигода, таким чином, перетворила 
цей рух в постійно-інстинктивний. Доросла культурна людина вже 
куди менше підлягає вимогам інстинктів, але в дітях вони виявляють
ся дуже гостро і на них необхідно звертати увагу. В Питсбурзі, в 
Америці, при университеті істнують педагогичні кафедри й при них 
зразковий дитячий садок, в якому все виховання будується на упоряд
кованому развитку пьяти інстинктів, які найдужче виявляються у 
наймолодших діток: інстинкту іжи, рухливости, игри, цікавости, творчого. 
Раніш Фребел теж звертав увагу на інстинкте дітей, але висловлювався 
трохи инакше: він каже, що дитина послідовно розвиває в собі ті ж 
самі нахили, ті ж самі проходить щаблі розвитку, які історично про
ходила вся людність; він знаходить в дітях ясно виявлені такі інстин
кти: 1) до діяльносте (активний фактор); 2) до хліборобства й до бу
дівництва; 3) до мистецтва—шляхом розвитку вуха, ока, руки; 4) до 
знання-  через зацікавленість до усього зокола; 5) соціяльний; 6) ре- 
лигійний. З авдання виховання, на думку Фребеля, і лежить в тому, 
щоб усі ц і змагання потроху ставали свідомими і вільно задовольнялися 
через систематично підібрані игри, працю, бесіди, екскурсіі й т. ин.. 
Тими засобами ці інстинктивні змагання перетворюються в дійсну твор
чу роботу дитини й дають ій спроможність як найкраще розвинути всі 
своі сили і бути в беспосередному контакті з природою. Поруч усіх 
цих інстинктів сучасні психологи помітили ще один інстинкт—драма
тичний; він в дітях виявляє себе дуже рано тим, що дитина хапається 
переймати всякі слова, рухи, які вона чує і бачить зокола й які ій при
падають до вподоби. І не тілько переймає дитина чужі рухи, а ще, 
силою цього драматичного інстинкту, вона переживає те або друге 
душевне зьявище, сама себе почуває такою або другою істотою.
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Цей інстинкт може стати дуже користним задля виховання, але ста
витися до нього треба з великою увагою, щоб без рівноваги не обер- 
нувся він в нахил до брехливого переймання чужих слів, показного 
переживання такого почуття, яке дитині не зовсім зрозуміле.

Беручись до виховання всіх цих природних інстинктів дитини, 
не треба забувати деяких вказівок Фребеля: 1) дитина є діяльно- 
спізнающа, творча істота; 2) дитинство повторює історію розвитку 
всієі людности; 3) не можна вигадувати закони виховання, іх треба 
складати задля кожноі дитини, задля кожного в ипадку згідно з ти
ми або другими психологичними і физіологичними умовами, які утво
рили такий саме тип дитини й викликали такий, а не инший вчинок; 
4) всяке виховання має конечною метою виховати з дитини свідомого 
члена родини, громади, людскости. Виховання перш за все мусить 
перетворитися в самовиховання й єдиний здоровий метод до цього 
веде—психологичний. Треба зрозуміти дитину, викликати іі активне 
приймання й вільне його виявлення. Не потрібні жадні зовнішні 
примуси, а необхідне власне зусилля дитини і в моральних, і в 
наукових іі справах. Потрібно викликати цікавість дитини, інтерес і 
до себе самоі, -щоб навчалася саму себе скоряти і свідомо себе стри
мувати,— і до своеі праці (виховати настирливість, упертість), і до свого 
оточення, цеб то любов до людей, спостережливість до природи.Заці
кавленість дітей має 5 ріжних щаблів розвитку: 1) физичне чуття 
в 2 роки, коли дитина знайомиться з усіма річами, що нав
коло неі; 2) від 2 до 6 років інтерес вже приймає особистий нахил 
діцьких відносин до ріжних річей; 3) від 6 до 10 років -починається 
обьєктивний інтерес до в сякоі своєі діяльности і до річей, з я кими вона 
звязана; 4) коло 10-літнього віку дитина вже має кілька певних ін
тересів до таких або других праць, річей, наук і за цей час вже ви
являється індивидуальність дитини; 5) що до віку вже юнацького - 
після 10 років, то тут вже виявляється логичний інтерес до послідовности 
і причинности зьявищ. Американський педагог Дью енергійно оборо
няє виховання, яке в основі своій має розвиток інтереса, зусилля, 
напруження, в справі приймання знання. "Дитина,—каже Дью,—прихо
дить в дитячий сад або в ш колу не тілько задля того, щоб уважно слу
хати, а щоб в них жити; школа—майстерня, ательє, де дитина до всього 
доходить своєю власною працею, своім творчим зусиллям; енергія 
дитини гаряча, обовьязок вчителя тілько дати ій добрий напрямок,

 внкористувати        задля навчання, задля свідомоі праці. Треба інтерес 
зьеднати з зусиллям, щоб учень увесь був захоплений інтересом,
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тоді безпосереднє виявиться його зусилля, активне змагання зрозу
міти новий матеріал і напружити власного охотою всі сили розуму, 
щоб його уяснити собі й запамьятати назавше. Через це игри й 
ручна праця суть головні емоціональні фактори, які захоплюють ди
тину й утворюють найдужче і найтривкіще вражіння". Так само ви
словлювавсь і російський письменник Писарев: „Увага учнів, каже 
він, мусить прямувати до нечисленних наук, але ці науки мусять 
мати справді просвіти й і виховуючий вплив"  В свій час, такий 
вже далекий від нас, цей талановитий публицист виставляв физичну 
працю", яко необхідний фактор виховання. Спочатку, звичайно, все 
знання дитини має бути конкретним, але помалу треба доводити дум
ку дітей до свідомих абстрактних дослідів, напр., так, як це робить 
Монтессорі на своіх годинах номенклатури: це трохкутник, це чер
воний колір; ця рожа є квітка, ця корова є свійська скотина і т. ин. 
Це розвиває в дітях звичку до міркування, до того, щоб про кож ну 
річ мати певну думку. Це головний обовьязок вчителя й його талант 
як каже Ренан:C e  
gue est la grande affaire dans l'instruction ce nest pas le sauoir mais l'veil. Бажано гулянкою, працею,  спостережен
нями, напруженням зовнішніх чуттів постійно викликати думку, працю 
голови. Тілько на такому самостійно свідомому перетворюванні знан
ня й будується виховання майбутнього робітника.

ІІІ.
  

Творці дош кільного вих овання.
Коли ми замислюємося над питаннями дошкільного виховання, з 

давнього минулого повстає перед нами знайоме обличчя, з довгим* 
волосям, з глибокими гарячими очима. Нема в цьому широкому 
обличчі ніякоі краси, саміі очі, великі гарні очі, що з такою, невимов
ною ласкою завше дивилися на дітей, мов просто в душу іх заглядали. 
Це обличчя на нескладному тілі—то великий оборонець дітей, то Пе- 
сталоцці, про кого в одному життєпису було сказано: мабуть, не знай
деться на світі другоі людини, чіє серце було б так вщерть повне 
ласки, не знайдеться на всьому широкому світі друга така чесна не,
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користлива людина, далека від усякої брехні, від у сякого лицемір
ства. Ласка була ґрунтовною потребою його душі, вона керувала 
всіма його вчинками, всякими його змаганнями. Песталоцці мав 
щастя лише тоді, коли почував себе межи дітьми, брудними, зане
дбаними, розбещеними від недогляду, хворими від голоду; він 
підбирав іх на шляхах, на вулицях і до них приростало це ласкаве 
широке серце. "Я всю свою систему виховання, каже Песталоцці, 
основую на тому, щоб моі відносини до дітей були цілком родинні, 
такі, як у  доброго батька до улюблених дітей. Моі діти мали завше, 
зраня до вечера, бачити мене коло себе, розуміти з усіх моіх вчин
ків і моіх слів, що я цілком до них належу, що іх доля—моя доля,
іх радість— і моя радість. Вони мали на моєму обличчі бачити одно
лиш бажання: творити ім добро". Песталоцці збирав цих дітей у сво
єму рідному кубелечку - в  Нейенгофі, закликав іх стілько, скілько 
може вмістити його власний дім. Вдвох з своєю жінкою вони пеклують- 
ся, аби діточки були нагодовані та одягнені, вчать іх працювати в садку, 
на полі. За рік такого життя в Нейенгофі і не пізнати було цих воло
цюг без путя, без напряму. Чистенькі, ввічливі й слухняні, вони сво
єю працьовитістю мов би хотіли віддячити своєму батькові за його 
ласку, за його пеклування. Але не вистачало у  Песталоцци кош
тів, щоб содержати цю ватагу і годувати іі, той мусів іх відпустити трохи 
не з плачем. Тілько через кілька літ бачимо ми знову Песталоцці 
серед дітей, на чолі дитячого захистку в Станці. Французи тоді во
ювали з німцями, забрали в своі руки декілька швейцарських міст і 
спалили Станець. Щоб захистити безпризорих діток, в помешканні 
жіночого манастиря зроблено було захисток задля дітей —сиріт вбо
гих родин. Покликали Песталоцці, щоб його зорганизував. Але мате- 
ріяльних засобів було занадто мало, і в ін писав своій жінці: "Жадна 
розумна людина, зряча людина не стала б коло цієі справи, але я, на 
щастя, сліпий і знаю одно: що я дуже хочу зробити цим дитям як 
найкраще,— то значить, або вмру, або своєі мети досягну". Ось в зруй
нованому манастирі заворушилося життя, в мурах залунали дитячі го
лоси. Іх ніжна, тендітна шкура була вся в чиряках, лишаях, в струпу 
від бруду та лепу, вони не знали, що то слухняність, виховання. 
Часто батьки підмовляли своіх дітей на крадіжку, на вимагання гро
шей від Песталоцці, бо до цього часу діти старцювали і рідня іхня 
звикла мати від них гроші. Траплялося, що як тілько діти одержу
вали нову одіж, то втікали з захистку. Дехто з дітей виявляв най- 
лихіші інстинкти й нахили. Така була ця розбещена юрба, вся дору
чена під догляд тілько одноі  л юдини, без помішників, і він брав над
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скою. Кілька місяців минуло, і це сміття культурного громадянства 
вже було закохане в свого нерідного батька, вірило його слову й ко
рилося йому, переймало його гарний приклад. Вони чесно й щиро 
працювали, держали себе чистенько іі охайно. "Один я був коло них,—  
писав Песталоцці, і звісно, це було тажке становище, безпомічне, але 
воно сприяло дуже моєму завданню. Зранку до ночі діти бачили лише 
мене скрізь і завше серед них. Все добре й для тіла, й для душі вони 
приймали від мене, в усьому запомогу давав ім я, я іх навчав, балакав 
з ними, іх очі вдивлялися в моі, іх руки хапали 
моі, коли треба було іх піддержати, мій усміх одповідав іх веселому 

      сміху. Мов одрізані від усього світу, від рідного міста жили ми в цих 
руінах, тілько вони зо мною та я з ними. Що вони іли й пили, те ів 
і пив я. Коли хто з них хворий був, я сидів коло його ліжка, я спав 
з ним; я лягав лише тоді, коли останній з них засинав; я прокидався 
тоді, коли вони ще спали. Разом ставали ми з ними на молитву. Поки 
вони ще не дрімають було, я розказував ім моі  оповідання і бавив іх
і чимало чому навчав. Я пеклувався коло них, усякими засобами, 
всякими ліками рятував іх від наслідків того бруду й гидоти, в якій 
вони жили, й вони дуже скоро зрозуміли, що я задля них робив. 
В мене не було жадноі системи, не мав я ані метода, ані певних засобів 
виховання, знав я лише, як вони мене люблять і як я  іх жалію. Я 
вірив, що моя жалість зробить моіх діток добрими так, як весняне 
сонце вкривало травою ту саму землю, що замерзла і одубіла за довгу 
непривітну зіму".

Песталоцці не тілько жалів і любив своіх безпризорих діток, він 
шанував особу кожноі дитини, він ніколе не давав приказів, не ви
магав нічого від дітей, він завше виясняв ім, через що вони повинні 
зробити те або друге. Він викликав у них активну етику, моральну 
активність. Так, напр., одного дня прийшли до них бсзпризорі діти з 
села Альтдорф, вони не мали де жити, що істи. Песталоцці звернувся 
до своіх вихованців і спитав іх, чи поділять вони з ними хліб і іж у, 
бо побільшити іі не можна, але й ці діти хотять істи та не мають де 
взяти. То що маємо робити -запитав Песталоцці, й всі його вихованці 
одразу односердно сказали: "Приймемо всіх дітей з села Альтдорфа
й те. що ми імо, поділимо з ними, як з рідними братами!" Ця хвилина 
дала Пееталоцці найкращу нагороду за всю його працю.

Крім ласки, Песталоцці мав ще один засіб виховання: то була 
праця, справжня, потрібна, а не вигадана, не штучна праця, до якоі
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він ставив дітей, бо того вимагало іх життя: діти варили страву , ла
тали свою одіж, рубали дрова, топили печі, носили воду, прибирали 
чепурили своі хати й по змозі іх підновляли. Старші діти, най
більш здібні, ставали йому на поміч, і так йшло працьовите життя, 
осяяне ласкою та взаємною пошаною; і в ці атмосфері праці та ласки 
виступали з глибини душі дітей найкращі почуття, й вони пережи
вали велику зміну всієі духовноі істоти. На жаль, і в Станці 
Песталоцці не поталанило довести свою справу до кінця й провадити 
іі далі: французи вернулися в Станц зруйнували місто й жіночий 
манастир зайняли під свій головний штаб, а Песталоцці й діти опи
нилися серед поля без жадного захистку, без шеляга в кишені, й ко
хана його малеча разлізлася, мов мишенята по зруйнованому краю.

Після того бачимо Песталоцці на чолі вчительського інституту в 
Б ургдорфі, куди слухати його лекцій сходилося вчительство з усіх 
кінців світа, а найбільше з Германіі. Перед кінцем свого життя Песта
лоцці перебрався в учительський інститут Івердена на березі Невша- 
тельського озера. Тут при інституті був чималий дитячий захисток; 
де Песталоцці здійснював усі своі кохані засоби виховання. Тут ми 
ясно бачимо, як близько стояв цей ласкавий друг дітей в своіх засо-  
бах педагогичних до сучасних вимог цієі науки. Діти вставали о 
6 годині ранку, а Песталоцці був на ногах ще раніш; діти виходили 
на двір і там милися під холодним душем, після сніданку діти слу
хали оповідання Песталоцці або на религійну, або на моральну тему; 
після цього починалися наукові виклади, що змінялися играми, шпа- 
ціром у гори, працею вдома і в садку— кожна дитина там мала свій 
шматок грунту задля обробки. Робили гимнастику. Ввечері були 
 вільні заняття, писали листи до своіх, малювали, читали. Співи стояли 
на визначному місці, співали іі за працею, й під час шпаціру, іі при 
играх. Вчителі приймали участь в усіх играх і забавках дітей. Так 
більш аніж за сто літ до нашого часу здійснялося те вільне й іі 
активне виховання, про яке тепер ідуть такі палкі розмови. В розумо- 
вому розвиткові Песталоцці додержувався сучасного методу інтуїціі. 
Він був реалистом, застерігав, завше від лабиринта слів, раяв давати 
дітям конкретні реальні знання, послідовно й концентрично; викли
кати свідомість дитини, бо в самостійній свідомости він бачив певний 
шлях еволюціі всіх сил дитини; він казав,  що ця еволюція найкраще 
проходить серед природи, до якоі треба викликати в дітях цікавість, 
інтерес. Працю вчителя він накреслив так, щоб від початкових інту- 
іцій  доводити до я сного певного знання. Він раяв помалу, не поспі-



■

— 25—

шаючи вести навчання, викликаючи у дитини власний інтерес, ціка
вість, ведучи іі думку від близького до далекого. „Наука,—каже Пе- 
сталоцці,— починається від самоі людини й  поширюється концентрично. 
Треба користуватися всіма здібностями дитини, щоб постійно були в 
роботі його око, рука, голос; не треба млявого читання, не треба ме- 
ханичних відповідей. В добрій школі всі працюють; учень має радість 
від своеі діяльности, від своєі власної праці, вона одна викликає 
увагу, через те потрібно в навчанні звертатися не лише до памьяти, 
а й до уваги, до волі, до судження; як що хоче вчитель зацікавити 
учня, має попереду сам зацікавитися, бо не можна викликати в дру
гому тієі емоціі, якоі в тобі самому немає. Навчання має так прова
дитися, щоб воно вабило своім змістом, формою й працею, а не зов
нішніми якимись забавками". Таким чином, знаряддями, засобами 
навчання Песталоцці визнавав майже ті самі, які визнає й сучасна 
педагогика- праця, активний досвід, звичка. Виховання він теж по
кладав не в словах і "поученнях", а в діяльному вияву почуття доб- 
рости, почуття обовьязку: він хотів, щоб дитина свідомо знала, що 
вона мусить, і щоб в душі іі слова: "я мушу", - перемогали слова- 
" я  хочу". Діяльно виховував Песталоцці в своіх занедбаних волоцюж- 
ках і братерство, і почуття правди. Завше він перш за все викли
кав у дитини почуття, а потім доводив іі до свідомого розуміння цього 
почуття. Він сам переживав дуже щиро й глибоко всі подіі, 
дитячого життя і в Нейенгофі, і в Станці, і в Бургдорфі, діти 
чуло озивалися на всі його сердечні заклики, любили старого 
і від нього навчалися найкращому мистецтву любови братерськоі. 
І Песталоцці мав право сказати, що джерелом усіх його методів, 
усього ладу, всього доброго навчання й виховання була його при
вітність і любов до дітей. Другого грунту задля великоі справи ви
ховання він не визнавав. Правда, він сам мав особистий хист любити: 
в Нейенгофі він весело оддавав дітям усе молоко, яке давали його 
корови, хоч сам дуже любив його, а пив, за місць його, просту воду 
він ділив з ними той хліб, якого ледве вистачало на його родину. Перед 
своім сконанням ІІесталоцці сказав правдиві слова: «Я жив, іяк старець, 
щоб старців навчити стати людьми". Йому ж належать і ці великі 
слова, які нам не треба забувати: ,,Le seul moven de mettre in terme 
an desordre social , aux fermentations et aux revolutions popula i es, comme 
aux abus du despotisme, de celui des princes et de celuiі de la multitude, 
c'est d'ennoblir I hoomme@ Він завше змагався ;в усіх людях, з 
якими зустрічався, викликати: " Мnе foi ardente dans les forces natu- 
relles de I humanito et dans la puissance de I‘ instruction", і справді,
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вірою в людскість, в еволюцію найкращих рис людини. Вплив Песта- 
лоцці дійшов і до наших часів; найбільш його шанують в Німеч
чині та в Швейцарії. Коли минуло 20 літ від його смерти, день його 
народження святкували по 59 містах; зьізди в Берлині, Копенгагені 
й других містах ухвалили вшанувати його памьять Песталоццівського 
Інститута в Ж еневі. Вся Європа була захоплена його ідеалами вихо
вання й змагалася здійснити іх в найкращих учительських і діць- 
ких організ аціях по ріжних містах Німеччини. В Англіі, де Овен 
був щирим прихильником Песталоцці, теж багато засновано шкіл, 
перейнятих його засобами навчання й виховання (в Ду блині, коло 
Ричмонда й др.). Чимало було видано книжок з поясненнями його пе- 
дагогичних методів. Навіть в малокультурній Іспанііі засновано в Сан- 
тандері семинарію задля підготовки вчителів відповідно вимогам 
Песталоцці. В Америці Песталоццівські школи були засновані в Нью- 
Йорці та по др. містах. З 1835 р. там видається спеціальний місячник 
задля поширення думок Песталоцці, так званий The Pestalozzien. Те
пер ці ідеі ширить з захопленням видатний професор і педагог Горас 
Мен. Франція теж не залишилася позаду в цьому захопленні щирою 
і великою наукою Песталоцці. 8 усіх інституцій його ймення видатніші: в 
Цюриху Песталоцціенум, де зібрані всі рукописи й папери Песталоцці, 
в Берлині Песталоцці - Фребелівський Інститут, про який мова буде далі.

Песталоцці був великий геній в педагогиці. Яко геній, він 
цілком оригинальний, його не можна повторити, але він справді виста
вив певне велике гасло задля найкращого виховання: це велика щи
ра, самовідданна приязнь, любов до дітей. Вона, як сонце, утворює 
дітям найкращий осередок. Немає і і  в серці вихователя, то й справа 
його мертва, формальна: він буде виконувати всі формули педагогич- 
ного катехизису, але не утворить щастя дітям. Песталоцці мав мало 
освіти, він не був широкий теоретик, навчання його вабило лише 
малих дітей, але де тілько він не збирав іх, які б вони не були занед
бані, розбещені, він утворюв ім такий теплий, ясний куток, наскрізь 
пройнятий правдою й ласкою, що діти одразу разгортали всі своі 
найкращі здібности, почуття й виростали з обідранців, голодранців, 
злодіяк люде, користні робітники. Це робила всесильна щира любов 
Песталоцці. Він великий тим, що дав нам це гасло в нашій праці, 
раз на завше одкинув від вихователя все, що було в його засобах 
жорстокого й наочно довів нам, що діти розвиваються від любові) 
так, як квітки від сонця.
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Хоча Песталоцці й не довів до системи своі і методи, і засоби, і нав
чання, але ж його учні, його слухачі дуже гарно пройнялися саме методом 
інтуіціі й активности. Довести до системи, зафиксувати окремі натхненні 
засоби Песталоцці довелося німцеві Фридриху Фребелю. Він поклав 
певний принцип початкового навчання й виховання відповідно до 
того, як саме робив і навчав робити великий Песталоцці: цей принціп 
має на меті міцно звязати знання з умінням, викликати інстинкт 
дитини до праці, до творчости. Фребель не зупиняється на загальному 
принціпі, а дає конкретний напрямок до знання дітей, які мають 
виростати на основі цього принціпу. Він каже: дитина має з перших 
літ пізнати звук, форму, число, колір. Через ці знання дитина знайо
миться з тим світом, що навколо неі, працюючи більш усього оком і 
вухом. Німецький нахил до систематизаціі веде Фребеля ще далі, до
помагає йому поділяти всякі вражіння на ріжні комбинаціі -есте
тичні, наукові, практичні, природні й т. иш. В усіх цих так званих 
дарах, що приймаються дітьми, додержується певна система концен
трів, яка дає можливість вживати принціпа Фребеля від самого 
малого віку дитини й до старшого зросту. Все навчання ведеться 
через порівняння річей одну з другою, на підставі формули, якоі 
Фребель більш усього додержувався, цеб то зовнішнім шляхом пізна
вати внутрішній склад і знаходить межи ними єдність, звязок, через 
дослід відносин, залежности одноі річі од другоі. Правда, дитина 
дуже рано єднає однакові річі й відріжняє ріжні. Фребель вимагає 
обовьязковоі праці задля дитини—єднати одноманітні річі по окре
мих групах. Він педантично обстоював те, щоб дитина відразу роз
почала своє навчання певним шляхом, бездоганно, щоб всі річі дитина 
розглядала з увагою, помічала всі іх окремі риси іі змагалася вия
вити це тою або иншою працею, бо тілько тоді можна думать, що 
дитина зрозуміла щось, коли вона змагається так або ишакше про 
це дати знати. Більш усього Фребель змагався, щоб дитина могла 
пізнати себе, пізнати Бога, пізнати природу. В цих змагань у Фребеля 
складався цілий програм навчання религіі, природознавства, навчання 
форм и числа, развиток мови й мистецтво. Це й тепер майже все вхо
дить в сучасні схеми дошкільного навчання. Звертав Фребель,  як 
учень Песталоцці, увагу й на те, щоб викликати самостійність дитини 
та iі творчу активність. Навчитель має лише дати дитині деякі тех- 
ничні засоби, вказівки іі керувати увагою дитини, —ось це вже трохи 
не відповідає сучасним вимогам цілком вільноі творчоі діцькоі 
самодіяльности.
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•За свого життя Фребель мало зазнав долі та щастя, багато до
водилося йому працювати, вчитися на мідні гроші, то кидати уні
верситет за браком коштів, то вертатися туди, щоб знов захопитися 
наукою. То переймається він патріотичними обовьязками, йде в 
1813 р. воювати з французами. Все життя він мріє працювати 
коло виховання дітей, але й тут йому не дуже щастить і ліше після 
Наполеоновських війн, коли помалу заспокоювалася Німеччина, 
в 1816 р. він спромігся заснувати в одному шварцбурзькому селі 
таку дитячу школу, яка відповідала його ідеям. Коло нього згурту
валася молодь, щоб провадити іх і по других школах. Вони видавали 
недільну часопись, до якоі Фребель ставив епіграфом: "прийдіть, 
будемо ж ити з адля наших дітей".. Щоб поставити своі справі на 
більш певний грунт, Фребель навіть запобігав ласки Мейнингеймсь- 
ких принців, які жили недалеко в'д Шварцбурга. Але це не допо
могло: міністром було заборонено Фребелю засновувати школи, або, 
як Фребель вже називав ці дитячі захистки— дитячі садки, і так за 
життя свого Фребель не зміг здійснити свою мрію, заснувати таку 
дитячу інституцію, яка вже так ясно в його уяві малювалася. Але 
принціпи свого вимріяного дитячого садка він здійсняв по ріжних 
школах, де йому доводилося працювати: там він провадив ручну 
працю— хліборобство, столярство й др. Одночасно він вже впев
нявся, що навчання й виховання дитини має починатися зарані, і, 
мандруючи по Швейцаріі, Фребель знаходив ті елементи, які й вору
шили думку дитини, й будили іі художні й смак і творчість. Він доду
мався до того, що ці елементи дитина краще зрозуміє в игрі, яка 
розвине й физичні сили дитини, й розбуркає іі думку. Фребель впер
ше запропонував той біогенетичний метод, яким тепер захоплюються 
сучасні педагоги, цеб то Фребель теж визнає велику схо жість межи 
дитиною й колишніми первісними людьми— дикунами. Фребель і нав
чання своє пристосовує до цеі теорії й дає дитині до забавки такі 
матеріяли, якими користувалися колишні дикуни: пісок, глину, дерево, 
додаючи потім - папір, вовну, залізо й др. Фребель підібрав увесь цей 
матеріал, мандруючи но Швейцарії, куди приіздив, щоб побачитися 
з Песталоцці. Ці елементи призначалися задля того, щоб ними не 
тілько гратися, а виробами з них підготовлятися до якогось ремества 
або до художньоі роботи, а також і до науковоі праці, все, звичайно, 
в початкових формах, які діти можуть тілько осягнути. Так і 
склалася так звана Фребелівська система, яка має викликати всю 
природню самодіяльність дитини, задоволь нити інстинктивний іі на
хил до роботи й покласти початкові основи  до науковоі освіти дити-

\
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ни. Пееред смертю вже Фребелю таки пощастило бачити свій дитячий 
садок в Бланкенбурзі (в Тюрингіі) в 1839 р. Фребель дивився на нього 
як на найкращий засіб до того, щоб матері й взагалі жінки прой
нялися певними принціпами виховання дітей. Він вважав обовьязковим, 
щоб дитячий садок був міцно звязаний і з родинним осередком, і 
з початковою школою. Ріжноманітний концентричний програм Фре- 
беля дає можливість користуватися ним не тілько в справі виховання 
дуже малих дітей, а також і трохи старших, постоянно памьятаючи усі 
завдання физичного, морального, естетичного і наукового розвитку. 
Фребель називає свій дитячий садок ключем до зовнішнього життя й 
будильником внутрішнього життя.»

Садок істнував усього 5 років. Але система Фребеля пережила 
його й протягом цілого віку розповсюдилася майже по всьому світові 
широкому, від Японії до Америки. Ось головні основи цеі системи. 
Маємо звертати увагу: 1) на дитячі нахили до діяльности  до рухли
востіи й доводити ці рухи, цю діяльність помалу до того, щоб вони 
все більше відповідали якійсь розумній меті; 2) на предковічний 
нахил до хліборобства й до будівництва; 3) до мистецтва, для чого 
треба подбати про розвиток зору, слуху іі ріжних рухів руки; 4) до 
знання—із цікавости до свого оточення; 5) на нахил соціяльний і 
6) религійний. Задовольняти ці нахили, ці інстинкти систематично 
підібраними перами та працею, що мають: 1) зміцнити й розвинути
ці предковічні людські нахили; 2) ввести дитину в безпосередні зно
сини з природою та іі життям; 3) ознайомити дітей з законами при
роди. Кожна дитина є одночасно дитиною Божою, людського і ди
тиною природи. Вона мусить стати діяльною особою, яка має пере
робити,  перетворити самостійно все, чому іі вчать. Дитина є діяльно 
-засвоююча, творча особа, і через це: 1) виховання мусить провади

тися відповідно природному розвиткові дитини; 2) закони виховання 
не можна вигадувати, іх можна лише одкривати, завше рахуючися 
з ріжними дітьми; 3) дитина в своєму розвиткові повторює розвиток 
усієі людности; 4) з дитини маємо виховувати члена родини, гро
мадянства й людности; 5) дитячий садок відповідає готовій потребі 
сучасного культурного стану людности.

Фребель за свого життя не зміг цілком певно постановити на 
практичний грунт свою систему, та іі до того психологія за його ча
сів не мала таких наукових дослідів, як тепер, і він не міг ще дати 
своім методам сталих психологичних підвалин. Його философський 
нахил додав ще якогось мистицизму до справи виховання, а німецький 
природний педантизм одбився на самій дисциплині і на одноманітно



— 3 0 —  

 му провадженні навчання. До того треба ще зауважити, що його 
система опинилася врешті в руках малоосвічених людей, які прийма
ли науку Фребеля, мов якийсь катехизис, мало не стаючи перед імьям 
учителя свого навколішки, зовсім не розуміли іі глибокого змісту, 
а виконували лише технику його принціпових вказівок. По всіх сад- 
ках позаводили повні комплекти так званих "дарів" (дарунків*) Фребеля, 
провадилася рекомендована ним праця, його игри, але цілком мертво, 
дитина лише виконувала всі пропозиціі садівниці і навіть механично 
підлягала іі вказівкам. Напр., ставиться перед дітьми скринька з де- 
ревляними кубиками іі замісць того, щоб діти жваво іі одкрили тай 
почали по своій думці щось будувати та розкладити, вони сидять 
було нерухомо й чекають приказу. „Одчиніть скриньки!"—лунає голос, 
садівниці. Діти всі одразу, мов салдати на муштрі, одчиняють скринь- 
ки. „Переверніть без стуку скриньки!“ знов чути безапеляційний при- 
каз.  Далі садівниця наказує: виймайте по одному кубику -кладіть право- 
руч, виймайте ще один— кладіть згори і т. д. Це, бачте, діти вчать на
прямки та разом лічать один, два і т. ин. Нудота опановує веселим сад
ком. діти, мов загипнотизовані, виймають, кладуть, щось відповідають 
і захоплюються лише на скільки хвилин, коли садівниця д о з в о л я є  
ім робити з кубиків, що ім забажається. Так само с и с т е м а т и з о 
в а н і  й игри в мняча, рухавки, праця. Малювання провадилося на го
тових зразках по розграфованому клітками папері. Вишивання, вико
лювання, вирізування, все провадилося так само на готових зразках, на
креслених садівницею. Дитячий сад ставав од цього якоюсь казармою, де 
діти всі вимуштровувалися на один спільний зразок. Так покалічено 
було думки Фребеля самими його земляками - німцями і німкенями. 
Тілько тоді коли ці думки перейшли через Атлантичний океан і були 
підхоплені та засвоєні здоровим реальним розумом англо-саксів амери
канців, змито було з н их цей намул зайвого формализму та систе
матизаціі, який навергнуто на них за півсотліття недотепного вико
нання. В А мериці принципі Фребел я одразу були прийняті як слід і 
самостійні американці поставили іх на справжній г рунт. Тепер пси
хологія викладається й шириться по всіх вищих школах, де готуються 
садівниці, і і вимоги парализують в дошкільному- вихованні всякий 
догматизм, і тепер поволі ідеі Фребеля реализуються в повній своій 
силі та значінню. Чимало від них відкинуто, дещо змінено, але ті го-

*) Ці дарунки складаються з деревляних кубиків, брусиків, з дротяних півкругів, 
з мнячів, з трісочок і т. ин знаряддя для навчання форм, ріжних напрямів линіі. 
Крім того, зразки для малювання, виколювання (дуже шкодливі для очей), вишивання, 
ліпки, ткання (плетіння) папірового.
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повні прииціпи-  активности й самовиявлення дитини, які поставив 
на перше місце Фребель, тепер ще ширше розуміються в науці і  
здійснюються на практиці в товаристві діток.

Одним з основоположників цілком вільного виховання можна 
визнати також і відомого комуниста Фурьє. Він в своіх начерках 
нового соціяльного життя вимагав для дітей виховання на таких прин- 
ціпах: „В гармонійному складі громадського життя,— казав Фурьє,— не 
можуть вихователі відріз няти поганих нахилів дітей від нахилів доб
рих. Діти псуються від того, що ми не вміємо захопити іх працею. У 
нас дитина до 5—6 літ нічого не робить. За вільного виховання дити
на вже з двох літ робить дещо користне й потрібне. Дітей треба води
ти в майстерні, на кухню, в станю, щоб вони виявляли до всього 
інтерес, тоді буде приязнь  у них  до всього свого оточення".

В Росії ширив ідеі свобідного виховання Вентцель і педаго- 
гична часопись: „с в ободное Воспитаніе" .

За останні роки на дошкільне виховання звернено особливу ува
гу, зьявилося чимало вчених, які розробляли психологію дітей са
ме т акого віку: Рума, Декроли, Гросс, Болдиин, Бехтерев, Ферьєр, 
С., Х олл, Горас Мен і др.; чимало зроблено і в практичному напрям
кові заснуванням багатьох ріжноманітних дитячих организацій.

У нас на Вкраіні доки що істну вали лише літні дитячі захистки по 
селах, сп очатку в  дуже первісному складі, мов би якісь лише харчові 
пункти, де дітей годували, але майже не давали ім ніякого виховання. За 
останні часи почала провадитися фребелівсько-монтессоріанська си
стема вільного виховання по захистках для, дітей украінських біжен- 
ців, росповсюжувалися дитячі трудові колон іі, що мали в значній мі
рі національний характер, але певне своє обличчя вони, звичайно, змо
жуть виявити лише тепер, коли національне виховання вільно уклада
тиметься в згоді з національними традиціями Украіни й відповідно 
до сучасних вимог науки. Одначе серед теоретичних навчителів укра- 
інських дошкільне виховання не має ще свого представника. Маємо 
лише свого національного философа Сковороду, який взагалі звертав 
чималу увагу іі на виховання та давав глибокі моральні поради, що 
можуть зробити гарний вплив на саму садівницю, від морального 
розвитку якоі дуже залежить напрямок морального виховання в ди
тячому захисткові або садку.

Син козака Полтавськоі губ., Сковорода вчився в вищій того
часній школі - Киівській Академії й пішки багато мандрував по всій
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захопився философіею Спинози, перейнявши іі повний краси пантеізм. 
Коли повернувся він до дому, то його закликали на професорську 
посаду в вищій школі, в Харьківскому Колегіумі. Але дуже ско
ро наш високоосвічений философ побачив, що всяка офиціяльна 
посада занадто вже сполучена з компромисами, які вражали непри
ємно його чисту, людською зажерливістю не скалічену душу. Він по
кинув свою посаду й надалі постоянно одмовлявся від усяких, на
віть дуже високих і почесних запросин (напр., цариця Катерина 
через Потьомкина кликала Сковороду до Петербургу). В ін присвятив 
себе діяльности мандрівного вчителя— философа. Пішки мандрував 
він по Х арьківщині й Полтавщині, заходив й до панів, і до козаків, 
і до вбогих селян. Скрізь його приймали, як дорогого гостя, шанували 
за його розум надзвичайний, за те добре серце, що світилося в 
його очах, і за ту високу правду, якоі він навчав і якій вірно слу
жив і словом, і ділом. До всіх він ставився однаково ласкаво, при 
хильно, всім співав тіх пісень, що складалися в його самітній душі, 
всім однаково просто виясняв свою стоічеську философію, ориги- 
нально зьєднану і з моралі Сократа, і з широкого синтезу Спинози 
і зогріту великою душею, великим серцем самого Сковороди, що 
так любив і природу, і людей свого рідного краю. Мова його не  має 
в собі поетичноі краси, бо то мова часів пригноблення українськоі 
культури, мови, в якій на одно украінське слово припадає 10 російсь
ких, але й поза макароничною цею мовою виблискує  нього широка, 
оригинальна философська думка.

Німого я не желатель, 
Кромѣ хлиба да воды; 
Нищета м н ѣ есть пріятель. 
Не пойду в город богатый, 
Буду по полям я жить. 
Порода славні високі

На море печалей пхнуть. 
о дубрава, о зелена,
О мать моя родна,
В тебѣ  жизнь увеселенна. 
В тебѣ  покой и тишина,

Він вихваляв щастя простого життя; виспівував красу природи, праці, 
розуму й любви. Скрізь він мов би на покуті ставив найперший 
обовьязок кожноі людини: перш за все пізнати себе самого. За най
краще добро він визнавав мудрість, яку бачив у кожноі людини, бо 
без премудрости все мертве, все гниле, "Родимося ми, ще не маючи 
іі, але задля того, щоб мати іі. Вона з нас, дикунів, поганих монстрів
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няє нас від звірів і від скотини тим милосердям, яким наповняє 
наше серце, милосердям, справедливістю, зтриманістю і розумом. 
Розум то закон нашого серця, він мусить бути нашою силою і пра
вити усіма нашими вчинками". Разом з Спинозою Сковорода вважав 
усе добре користним. Він повставав проти усяких забобонів, неправ- 
дивоі науки, через які люди в орогували межи себе, сварилися й 
повставали народи один проти другого, Сам він поважав усякі по
гляди, усякі віри, усіх людей. Знання і щастя ставив метою життя, 
але щастя він приймав не як пишне матеріально забезпечене стано
вище, а як внутрішнє задоволення. «Нема нічого солодчого, нічого 
потрібніщого за щастя; мати щастя дуже легко казав Сковорода,— бо 
щастя внутрі нас, так, як і царство Боже теж внутрі нас. Щастя в 
нашому серці, а серце в любови, а любов в законі вічному". В пісні 
він запитує: "Доля, доля, де ти живеш? Чи то в полі овечат пасеш—  
ви, голуби, мені роскажіть!" В другій він каже; „Чи полину я на 
небо; чи в Версальськіі гаі; чи одягну одіж Золототкану, або" шапку 
парчову, як мені не весело, то скрізь ти голий, ти жебрак!» В своєму 
видатному творі: «Симфонія о народѣ" Сковорода ставить вихованню 
такі завдання: 1) утворити особу, людину цілком, незалежною, за
хистивши іі від опанування пристрастьми, від безмірних потреб 
утворивши внутрі іі гармонію; 2) додати шляхетности  громадському 
життю, установившії межи людьми приязні відносини; 8 ) зьєднати 
добро кожного окремого громадянина з загальним добром і ладом 
усієі держави. Задля таких завдань Сковорода силкувався у своіх 
вихованців розвинути три погляди на самого себе: 1) яко на пооди
ноку людину, од усіх людей окрему, тілько не себе й схожу; це 
дуже велика пошана індивидуальноі самостійности; 2) пізнати себе, 
яко особу громадянську, яко члена того або другого народа, яко 
громадянина, звязаного з другими людьми єдиною мовою, однаковими 
звичаями, законами, -з людьми, що живуть на одній землі і яку усі 
вкупі звуть своім рідним краєм. Кожний мусить знати свій народ і 
в своєму народові пізнати себе самого. Чи ти німець, чи ти украінець, 
як що визнаєш себе, німцем, той "німечествуй", так казав Сково
рода ще в кінці X V ІІІ в., коли украінці соромилися звати себе 
украінцями, а росіяне лізли в французи: 3) пізнай себе, яко людину 
взагалі, яку Бог с отворив по образу Божому, однаково, як і усіх 
инших людей. Свідомість цього доводе людину до єдності з усією 
людністю. Так цими трома основами знання людина зрозуміє свій 
обовьязок до себе, до свого оточення і до усього люду. Без людей,
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без громадянства людиня, на думку Сковороди, стоіть сиротою, мов 
дитина безрідна. Таких поглядів додержується і сучасне виховання, 
яке наддає і дуже великого значіння соціяльному впливові на дитину. 
Сковорода розьясняв своі думки усім і скрізь, куди він не завитає 
було під час своіх мандрів. Сяде було він спочити на призьбі під ха
тою і почне промовляти, а круг нього зараз і гурток селян та уваж
ливо іі прислухається. А философ так просто, так виразно на зрозу
мілих прикладах доводить свою ду мку, і вс і  нею захоплюються. І сам 
Сковорода радів, бо він не поділяв людей на темних і освічених, він 
знав, що і простий селянин може не згірше пана пройнятися ясними 
думками. "Панська гордость то є, каже Сковорода, коли думають, що 
простий люд цілком темний. Якже ж то з лоня чорного люду наро- 
дилися білі пани? Мудрують, наче люд спить міцним непробудимим 
сном, таким, що тілько в казках про нього кажуть. Але усякий сон 
є пробудний, і хто спить, той не вмер. Як виспиться, прокинеться, 
коли намріється почне робити".

Не всі твори Сковороди мають значіння задля виховання, але в 
багатьох з них висловлені такі думки, які освітлюють философс ьке і гро
мадянське значіння виховання, показують ті напрямки, якими бажано 
вести дитину до свідомости. Ці думки дуже близькі  до тіх, що 
висловлюють су часні письменники, философи, педагоги. Тим то наш 
рідний оригинальний вчитель -философ Сковорода може дати чи
мало добрих порад нашим вихователям, яко світлий вчитель добра 
серед темного люду.

ІУ.

З о в н і ш н і  ч у т т я
Першим кроком в процесі розвитку самостійноі свідомости у 

дитини зьявляється уважливе плекання усіх зовнішніх чуттів, бо 
тілько здорові, добре розвинені чуття дають правдиві вчуття, з яких 
складаються й правдиві приймання, а з них правдиві уяви. Зовнішні 
чуття дуже рано починають у дитини свою працю. Як тілько вона 
родиться, перше  вражіння холоду, подух повітря викликає таку 
сильну реакцію, що дитина кричить. Перше приємне у дитини 
вражіння, коли вона почне смоктати груди матері і тим задовольняє 
гостре почуття голоду, цей  перший дотик теплих мягких, грудей
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задержується на завше в памяти людини, як одно з найприємніщих 
переживаннів.

Разом з зовнішніми вражіннями розвиваються й мьязні, починаються 
рухи; коли дитина почуває неприємне вражіння од холодних вохких 
пелюшок, вона не тілько кричить, але й пручається, щоб з них ви
лізти; коли воиа почує приємний звук, вона повертає в його бік очі, 
головку; коли вглядить щось кольорове, блискуче, вона простягає до 
нього рученята. Це найперші вияви думки, почуття, вияви задово
лення і, навпаки, незадовлення, і це вже вимагає від нас відповід
ного плеканя цих чуттів. Професор Бехтерев каже: „немовлятко не 
тілько шматок мняса; воно потребує не одного лише физичного до
гляду, але вже й виховання його розумовоі і емоціональноі натури, 
бо вже в перші ж тижні життя закладаються й перші підвалини 
здоровля тіла і духа. Треба захищати тендітні органи від усяких 
занадто міцних вражіннів і для очей, і для дотику. Навкруги мусять 
бути ніжні кольори, не дуже сильний світ. Коло колиски добре підвішувати 
кольорові кульки, бинди, до яких дитина придивляється, силкується 
іх зловити. Щоб бавити вухо, підвішують невеличкі метальові дзво
ники, або ляльки з музичним механизмом у середині: дитина 
штовхне злегка ляльку, в середині щ ось заграє, а дитинка й зрадіє". 
Далі Бахтерев пропонує показувати кольорові малюнки звірів, свійских
і диких, краще таких, що діти бачать навкруги себе та знають з 
оповідань, або давати ляльки в ріжнобарвному вбранні, щоб діти наби
ралися вражіннів і від кольорів, і від ріжноманітни х форм. Так само 
Бехтерев радить як найраніще знайомити дитину з усякими музич
ними звуками, хай діти прислухаються до цимбалів, до скрип
ки, кобзи, ліри, до аристона, пізніше потрібні грамофони з дитячим 
репертуаром пісень, рояль, орган і т. ин. Так само і Фребель пропо
нував розвивати і очі, і вуха дитини, а також і дотикання, для чого
іі давав своі відомі дарунки -кубики і ин. Після Фребеля педагоги 
звертають ще більше уваги на розвиток дотикання і тут не треба 
нічого різкого, що, дратувало б чуття. Бехтерев радіть давати дитині 
з самого початку,  коли вона змагається схопити щось в руки, речі 
мягкі пухові мнячі з ріжнобарвноі вовни, далі тверді, але гладенькі, 
напр. деревляні кулі, потім вже жорсткі, ріжноі ваги, ріжні завбільшки 
Спочатку ці кулі мусять бути такими маленькими, щоб дитина могла 
іх в руку взяти; потім треба давати більші й більшоі ваги, та ще й 
слизькі, аби дитина робила якесь зусилля, щоб іх вдержати. Коли 
вже дитина бігає, добре заохочувати  іі гуляти в скраклі, в кеглі
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щоб стала дитина меткою і ціляла добре своєю маленькою кулею 
або невеличкою скраклею. Дехто на кеглях п ривішує дзвоники і 
вони весело дзвонять, коли дитина влучає. А то ще роблять кеглі 
ріжних кольорів і дають дитині кулю такого ж кольору, як і та 
кегля, в яку вона має влучити. Усе це ріжними засобами розвиває 
чуття зовнішні. На виховання цих органів звертав увагу ще Руссо, 
який казав, що виховання має навчити дитину „дивитись, слухати 
і дотикатися", і не тілько дивитися та слухати абияк, без уваги, а 
справді до усього додивлятися, до усього прислухатися, усе затри
мувати в руці; або рукою до усього доткнутися. У  дітей це інстинк
тивне змагання усе мацати, зачіпати, в руках держати, ця дитяча 
потреба иншим разом нас, дорослих, звичайно, дратує, і ми иноді 
страшенно обурюємося на дітей, а вони ж тілько виявляють свій 
природний нахил, інстинкт цікавости. Недурно ж кажуть, що дотик 
направляє на певний шлях усякі помилкові вражіння. Коли око помиля
ється, дотик його вивіряє. Він знайомить нас з формою, поверхом, складом 

   річей (цеб то. чи вона текуча, чи тверда), з далечинню, з почуттям 
тепла і холода, болю і приємности. Людина тим і розумна, що має 
руки, які дотиком, рухами мьязнів контролюють вражіння других чуттів.

Дотиком у певнюємося, що дюйм менший за аршинн, що золот
ник важить менше од лота. Треба давати раціональний розвиток чут
тям як найраніще, бо вже на 10 році око з анатомо-физіологичного погля
ду буває цілком розвинене, і тоді вже не зробиш його більше чутливим 
до тіх або до других вражіннів од кольору чи од форми. Треба навчати 
дітей упевнюватися в своіх вражіннях, відразу схоплювати в кожній 
річі іі розмір, форму, вагу і вивірять  самі вражіння певною мірою, 
порівнювати з певними геометричними формами. Зовсім правдиво і 
Фребель, і Монтессорі починають дітей одразу ж ознайомлювати з 
геометричними формами, бо це грунтовні прості форми, на яких бу
дується і увесь орнамент, і все будівництво. Ці ж форми діти бачать 
в усіх життєвих річах, з якими вони постоянно зустрічаються; бачи- 
тимуть вони ті ж форми і в мистецькихї  творах і, знаючи іх, легше 
відчують іх красу. Сеген. цей видатний навчитель слабих й вбогих 
розумом дітей, каже, що дотик є перше чуття, яке треба викохувати 
і зміцняти в дитині, дотиком вона роспочинає своі зносини з усім 
своім оточенням; вона ще і не бачить, і не чує, а дотиком інстинктив
но змагається ознайомитися з усіма річами, що навкруги неі. Бува
ють в дітях зовсім несвідомі вияви цієі цікавости через дотик, коли 
вони беруть в руки брудні, погані річі; другі вже занадто себе ті-
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шать приємними вражіннямя, гладять себе по грудях, по шиі,— такі 
вияви шкодливі, іх треба спиняти. З другого боку, бажано розвивати- 
в дітях зручність, міл кість, щоб підхоплювали вони ті річі, що ім 
кидають, сами іх кидали і влучали маленькими мнячами, куди слід. 
При цих вправах конче пот рібно стежити, щоб і права і ліва рука од
наково розвивалися, мали однакову силу і здатність. Треба привчати 
дитину обережно поводитися з  тендітними річами, щоб не зломити іх, 
не понівечити брутальним, нестриманим дотиком,— це знадобиться надалі 
дитині і як лікареві, і як вченому, і як майстрові, взагалі завше і 
скрізь в житті. Крім того, треба шкуру дитини призвичаіти до холоду, 
до того, щоб загартувала вона себе на болючих вражіннях і не репе
тувала вже та плакала від маленькоі «вави». Ф илософ Локк ще висло
влював таке побажання, щоб пани призвичаювали своіх дітей і до 
холоду, і до дощу, як то призвичаяні до цього діти селян. Привчати 
треба дітей також купатися в холоднуватій воді, пливати в річці, 
лазити по деревах. Але наших занадто нервових дітей X X  століття 
не можна так виховувати, як радить философ XVIІ віку, не порадив
шись попереду з лікарем,

Виробляти почуття треба постоянно, що-дня потроху, одночасно 
стежучи за усіма чуттями,  бо вони разом виявляються і не пра
цюють нарізно, поодинці, як то буває лише в найперш і дні після на
родження, Далі в розумі прокидаються ріжні чуттєві а соціаціі і в 
справі знайомства з тією або другою річчю приймають участь завше 
кілька чуттів. Чуття дотику завше залишається більш менш пасивним, 
а мьязневе - переважно активне, викликає ті або другі рухи, реагує 
активно на околишні вражн ня.

Чи треба казати про велике значіння доброго розвитку зору, щоб 
очі наші впізнавали як найкраще усі кольори, усі одміни світу і тіні, 
усі ріжноманітні гатунки форм. "Вражіння, що оком здобуваємо, то 
наші наукові уяви; вони мають надзвичайне значіння; читання, спо
стереження очима ставлять нас в певні зносини з усім світом, з 
усією реальною нау кою", каже педагогична часопись бельгійська. 
L'ecole Nationale. Через погано розвинений зір чимало краси зали
шається задля нас невідомою, незнаною. Треба зауважити, що на 
вірне чуття далеко не у  всіх дітей має однакову силу: в  одних воно 
значно гостріще, аніж у других, у одних воно має нахил найкраще і 
найповніше обхоплювати одні вражіння, напр. кольорові, у других 

-формальні: дехто має кепсько розвинений зір, через що набирається 
помилкових вражіннів, а від них і помилкових уяв. Зір, слух і нюх
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мають майже у кожноі особи, у кожноі людини свій окремий розви
ток і напрямок. Дехто зовсім не відріжняє фіолетових кольорів, дру
гий—зелених. Коли взяти яку-небудь школу малярства, то там із 20 
учнів майже ніхто однаковісенько не вбачає ту або иншу «натуру", 
з якоі вони всі разом малюють. Чимало творів малярства мають хиби 
не через те, що іх творці не вміли малювати, а від того, що вони не 
вміли додивлятися до природи, не памятали добре усіх іі деталів, 
усіх відтінків кольорів, складу постатів. Треба сп рав но виховувати 
зір і приймати на увагу усе,— і як сидять за працею учні, і звідки 
спадає на них світ, і чи не дрібний занадто матеріял іхньоі праці. 
Не треба, щоб діти одразу переходили від темряви до блискучого 
світу; хоч діти сами й дуже люблять блискучі яскраві річі але треба 
давати ім більше мягких вражіннів. А головне, треба зміцнити іхню 
памьять на усяких названих і слухових вражіннях, викликати увагу 
зору і слуха.

Ось як пані Монтессорі розвиває увагу до кольорів: на столі пе
ред дитиною лежать поміщ ай між собою картки самих грунтовних 
кольорів,— великі і малі. Дитина має парувати ці картки, накладаючи 
на кожну велику картку червону малу картку однаковісенького кольо
ру, на жовту— жовту, і так з усіма кольорами (7). Роскладені дити
ною картки навчителька знову змішує, щоб повторною працею дити
на затримала в п а м я т и  кольори. Другий раз дитина складає не по 
одній, а по дві,по три пари однакових карток. Коли дитина вже доб
ре розбирається в грубих, головних одмінах кольорів, ій дають кіль
ка відтінків одного ж таки кольору, доводячи увагу дитини дото- 
го що вона вже одріжняє не менше, як 8 одмін кожного кольору: 
дитині дають помішаними 64 котушки шовку (8 кольорів в 8 одмінах 
відтінків), викидають іх на стіл, і вона уважно роскладає іх по 

 відтінках кольору від темносинього, напр., почавши до ясно- 
блакитнього, аж поки вся скринька з котушками не буде знову упо
рядкована цілком. Звісно, це не дається дитині відразу, але вона 
сама ж помічає своі хиби, сама іх виправляє, як» і в кожній другій 
праці Монтессорі, аж поки й справді не призвичаіться до правдивого 
роскладу кольорових одмін. Ця праця своєю красою захоплює дітей 
і непомітно закладає в розумі дитини свідому увагу до кольорів. Ве
лика радість для дітей, коли вони випадково візьмуть ту або другу 
квітку, ірис, тюльпан, мак— і зможуть в наборі котушок знайти саме 
ту котушку, яка своім кольором як найкраше, цілком підійде під колір 
квітки. При цьому дитина наче упевниться, що вона вже свідомо може
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ставитися до кольорів, угадувати іхню подібність, що вона вже має 
це знання,—мов новий обрій одкривається перед нею, повстає новий 
напрямок думок, виявляються нові приємні вражіння.

Задля старших дітей, щоб зміцнити памьять кольорів, амери
канські навчительки вживають ще й такого цікавого засобу: гарноі 
ясноі години, літом, коли по небі блакитньому лише де -де бовва
ніє легенька хмарка, дітей викликають з класу, з хати на подвірря, 
пропонують добре надивитися на колір неба, хмари, зеленого дерева, 
а, потім піти і намалювати як раз цілком відповідними фарбами і небо 
блакитне, і дерево, і хмару. Це вже не просте знання кольорів, а па
мьять на кольори і художнє відчування іх для правдивого перетворення. 
Бельгійский педагог Рума задля розвитку памьяти зору взагалі вживає 
такого засобу: дітям (малим) показує які небудь дві річі, дуже межи 
собою не схоже, і пропонує добре до них придивитися, напр. показує 
мняча і молотка. Потім одну з цих річей ховають, а дітям пропонують 
намалювати іі з памьяти. Що далі, то дітям показують більше ріжних 
річей, до яких вони мають з увагою придивитися, щоб потім знову 
ж таки з памьяти намалювати не одну, а вже 2 —3 річі. Другим ра
зом Рума малює перед дітьми яку небудь людську постать, діти 
добре до неі додивляються, потім на хвилину заплющують очі, а 
тим часом Рума робить в малюнкові чи який-небудь додаток, чи яку- 
небудь зміну, дає в руки постаті палицю чи зонтик, малює гудзики 
на вбранні і т. ин. Діти мають зараз же іх зазначити, а потім 
і намалювати. По дитячих садках в Даніі дітям показу
ють малюнок, насамперед дуже простий, далі складнішп й. По
казавши, далі, нічого не кажучи, ховають, а черезь 1 — 2 дні 
роспитують дітей, що то було на тому малюнкові. Вперше діти ні
чого не можуть одповісти, бо вони дуже неуважливо глянули на 
малюнок, та і  зараз же забули, що там побачили. Але коли вони 
знають, що іх мають за нього роспитувати, то вони цілком инакще 
придивляються до малюнка, затримують його в памьяти і докладно 
про нього оповідають і через 2 -3 дні. Що далі, то ім дають складні
ші малюнки і вимагають довший час затримувати в памьяти зміст 
іх і роспитують дітей вже через 5 -6 днів. Так зміцнюється свідома 
увага дітячого зору і памьять на зорові приймання.

Не мале значіння в людському вихованні має також розвиток 
слуха. Лесгафт казав, що слух допомога складанню абстрактних уяв. 
Музика заспокоює піднятий занадто  настрій дітей і вона ж підно 
сить його до високого і приємного. Від доброго слуха залежить ясна 
думка; ясна мова, тонкий слух дає нам чимало приємних вражіннів
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Д ріжних музичнихх звуків, співу птаства, гомону діброви : треба
дітей розвивати так само на слухових прийманнях, як і на зорових, 
викликаючи увагу і памьять  до ріжни х  звуків. Монтессорі спочатку 
дає дітям роспізнавати звуки т упі, глухі, неголосні, далі звуки 
дзвінкі, метальові  дитина мусить з другоі хати вгадати, чи там кни- 
га впала, чи подушка чи тверда річ якась. Або в зачиняну коробку на- 
сипають маку, в другу— квасолі, в третю залізноі тирси в четверту 
ш к л я н и х черепків, потім струсюють коробки, а діти мають вгаду
вати, що то стукає в тіх коробках. Велике вражіння на дітей ро
блять так звані лекціі тиші  у Монтессорі. Коли діти занадто рознер
вуються, накричаться, напустуються, ім пропонують на який час 
(5 або 10 хвилин) утворити повну абсолютну тишу: тихенько сісти 
на своі стільці, без жадного стуку, шарудіння, сісти і мовчати—ані те- 
лень. Иноді навіть на вікнах спускають і завіси, щоб діти спочили і 
від занадто яскравого світу, і від надвірнього гармідеру. Тоді в цій 
гарній тиші діти зазнають таких звуків, на які вони серед свого що
денного грюкоту і гомону не звертали уваги: поважно цокає великий 
годинник, брешіть здалека якась чужа пісня, бжола раптом загула по
за вікном, муха дзижчить під стелею. А крім цих ніжних, тендітних 
звуків, сама тиша невимовно приємно обгортає дітей, дає іх нервам 
солодкий спочинок, але вимагає і свідомо і уваги: з далекого кутка 
кімнати вчителька тихо-тихо шепче чіесь имья,—треба дослухатися, 
чи не моє; а коли так, то має та дитина, що імья своє почула, зразу 
ж встати тихесенько, не стукнувши стільцем, не штовхнувши сусіда, 
вийти зовсім з хати. Ці „хвилини тиші" впливають і на виховання 
волі дитини—на керування іі рухами—і розвивають слухову увагу. 
Але в розвитку слуха у  дітей велике значіння має так зване чуття 
ритму. Ритм це те, що захоплює більше усього і народню юрбу, і ді
тей. Колись у індусів була особлива богиня Рита, яка настановляла 
скрізь всесвітню гармонію. Ритм керує рухами не тілько людей, а й 
звірів: військові коні виступають ритмично під війскову музику. 
Людям усяка праця легшою здається, коли іхні рухи підлягають рит
му тіеі або друго: пісні або музики. Згадаймо, як російські бурлаки 
тягнуть величезну вагу, відому пісню співаючи: „Эй, ухнем, э й , ух
нем, еще разик!" Тим то і дити дуже радісно й виступають, і працю
ють, і танцюють під усяку ритмичну музику. Деякі діти, крім того, 
дуже рано виявляють розвинуте музичне чуття— слух добрий і па- 
мьять. В деяких підручниках по психологіі оповідають про те, що ди
тині на 18 місяці життя свого підспівувала цілком вірно марш з опери "Фа- 
уст", оповідають і про таких дітей, що в .2 роки  одріжняли  твори Шопена.
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як грали іх дорослі. Взагалі музика, розуміння музичних творів дає лю
дям так багато насолоди і приємности, так освітлює життя, що виховання 
мусить уживати усіх засобів, щоб дати розвинутися усім музичним на
хилам у дітей. Треба, конче треба навчати іх слухати, роспізнавати 
настрій того або другого музичного твору, де він жалібний, де ве
селий,  де спокійний, де схвильований, де ритм поважний, а де швид
кий. Треба навчити дитину так само в музиці відшукувати зміст 
малюнок, настрііі, навчити ту або другу казку ілюструвати тими 
піснями, які найкраще підходили б до іі змісту. Крім того, щоб 
зміцнити чуття ритму, можна навчати дітей акомпанувати на ріжних 
простих стру ментах ту мелодію, яку вчителька провадить дуже рит- 
мично чи голосом, чи на фортепьяні, чи на скрипці, чи на гитарі. 
Крім того, діти цей супровод можуть робити цілим оркестром з про
студах струментів, які найбільше расповсюжені в тій. або другій міс
цевости  на сопілці, бубоні. трубі, барабані, мідній тарілці, мідних 
трохкутниках. Найбільше талановитих дітей треба вчити грати і на 
скрипці, і на кобзі, і на бандурі; ці національні музичні струменти 
мають бути росповсюжені, бо вони справді дуже гармоничні. Велике 
значіння також має спів хором, гуртом; він має значіння і для роз
витку музичного хисту, слуху, смаку; а також впливає на морально- 
соціяльне виховання, бо утворює такий спільний настрій, такий гар
но піднесений настрій, який повстає лише під шляхетними впли
вами музики. І для співу, і для струментовоі музики бажано давати 
дітям справді художній матеріал або з своіх рідних народніх пісень, 
або з творів своіх національних композиторів, або з класично-гар
них і простих в своій красі творів всесвітніх музичних геніів. Наша 
украінська народна пісня, наша музика має стілько краси, що в ній 
можна чимало знайти коштовного задля дитячого співу, варто лише 
цим скарбам дати послідовний росклад відповідно до віку дітей. 
Крім того, бажано, йдучи слідом за музичним вихованням західно- 
європейських народів, не тілько навчати дітей з голоса, але як найра- 
ніще познайомити іх з гаммою й з музичним альфабето.  Задля 
цього навчання у Монтессорі подано дуже гарний засоб, але на та
кому матеріалі, якого поки що дуже трудно мати в наших садках і 
захистках (див. книгу Монтессорі «Будинок дитини"), маємо: поки що 
пристосувати цю науку до тіх засобів, до тіх струментів, якими мо
жемо в себе користуватися.

Не треба нехтувати й других чуттів, треба розбуркати нюх, який 
у декого дуже слабо розвинений завдяки усяким хворобам носа, че-



рез, нежить і т. ин., на що треба звертати увагу. В здоровоі дитини нюх 
виявляється в перші дні життя, к о лії  вона, не одкриваючи очей, рос- 
пізнає запах матернього лоня і горнеться до нього. Нюх є таке чуття, 
що захищає нас від ріжноі небезпеки, і треба розвинути його, треба 
й тут теж іти шляхом порівняння ріжних пахощів, потім зміцнити 
памьять на них.

Можна користуватися ріжними духами, одеколонами одного 
кольору, вигляду, які треба роспізнавать не зором, а лише нюхом, 
давати вгадувати ріжні квітки по іх пахощам і т. ин.

Що до смаку, то задля цього чуття досить буде іі того, коли 
дитина знатиме кисле, солодке, солоне і гірке. Взагалі треба додер
жувати головного напрямку в справі нормального виховання зовніш
нього чуття: треба одночасно помалу розвивати іх усі, викликати 
увагу до іх прийманнів і зміцнити памьять чуття.
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Дитяча игра—забава.
Коли дитина грається, вона уся захоплюється своєю забавою, вона 

живе нею, вона цілком переймається своім творчим натхненням. Як 
композитор забуває усе навкруги себе, коли він складає свою симфо
нію, як поет в екстазі творчости, так й дитина в своіх вільних 
улюблених забавках забуває усе своє оточення іі уявляє себе або 
зеброю серед гарячого степу, або конем, що біжить по шляху, везе яко
гось верховика, або лікарем, який вирятовує слабу ляльку. Усе для  
дитини можливе, в усяку істоту вона може себе перетворити, перей
маючи ті або другі рухи, постаті, вирази, настрой. Скільки виявить 
вона тут спостереженнів своєі свідомости, не знаючи ані втоми, ані 
незадоволення. Малі діти, коли вони не сплять і не ідять, то весь час 
бавляться, забавка тішить іх тим, що вона цілком вільна. Уся життє
ва енергія у дитини йде на забавку; щоб іі вигадати, витрачається 
самостійна творча думка, вигадуються усякі нові засоби, щоб осягти 
бажану мрію. Мети немає, а є привабний процес, активно мрійний, 
який дає найкраще задоволення. Вчені педагоги іі психологи чимало 
обмірковували цей процес игри, бажаючи підвести його під ту або 
другу наукову теорію, але вони не досить правдиво пояснюють цей
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природний нахил дітей. Одні кажуть: забавка— це спочинок задля ди
тини, коли, після одноманітноі праці, або обовьязкового напруження 
сил, дитина може цілком віддатися своім думкам, своім бажанням, 
улюбленім рухам, настрою. Але ця теорія, більше придатна задля най
старших дітей, не може пояснити розваги малих діток, які не пот
ребують навіть спочинку, не маючи тяжких обовьязків: вони гуляють 
зраня до вечера иншим разом так завзято, що доводиться іх стриму
вати й давати спочити від самоі розваги. Другі вчені, невпаки, ди
вляться на гулянки й забавки, як на вияв занадто великоі сили, що 
нічим так виразно не дає про себе знати, як дитячою играшкою. 
Третя теорія вважає дитячі гулянки за могутній природний нахил 
кожного живого створіння до того, щоб міці, сили наддати своєму ті
лові, гулянка— то шлях до самовиховання. Теоріі спочинку, досить 
давньоі, додержуються сучасні психологи Штейнталь, Лацарус й др. 
Теорія зайвоі енергіі й занадто жвавоі нервовоі сили розвинута най
краще у Спенсера на підставі біологичних його спостереженнів, які 
він висловлював так: найкраще розвинуті животні  істоти краще других 
вміють здобувати собі харч; вони цим не так заклопотані й ма
ють зайві життєві сили, щоб гратися, переймати усякі засоби лови
ти здобич, утікати, захищати себе від небезпеки: С пенсер звертає 
увагу на те, що в усяких забавках дуже виразно виявляє себе цей- 
розбішацький настрій щось повалити, когось перемогти, від чогось 
оборонитися. Але сучасний видатний психолог Гросс не вбачає в ди
тячих гулянках виключно імитативного напрямку: він також не 
визнає того розвитку зайвоі енергіі, який т і л ь к о й викликає ту 
або другу игру дітей, а звертає увагу й на те. що игра викликається 
ще й зовнішніми впливами й враженнями. Гросс при цьому ви
ставляє свою власну теорію игри, яко нахалу до виховання; 
він визнає, що кожна жива істота вже має спадщину-нахил до 
діяльности на підставі або прихильности до чогось, або боротьби 
з чимсь, або переймання того, що може колись запомогти пристосу
вати себе до таких або инших умов життя. Там, де дитина з власноі 
волі, без усякоі зовнішньоі мети виявляє, зміцняє й розвиває своі 
нахили, там ми бачим вже початок игри. Ріжноманітними засоба
ми вона ("переробляє старого Адама на нового" ) ,  цеб то найкраще 
розвиває сили істоти й тим виявляється іі широке біологичне зна
чіння, і це засоб самостійного, несвідомого, але дуже значного 
самовиховання душі й тіла.  Нові американські педагоги Стенлі Холл

*)Дивись—Гросс: "Душевная жизнь ребенка . Киів 1916 р ., його ж таки твір 
"Spiele der Mensschen" .
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Аллин й др. звязують самовиховання через игри й забавки з біо- 
генетичним законом, по якому колись люде (на перших порах куль
тури) перемогали своі звірячі інстинкти й забавками, играми зміц
нили вищі нахили- соціяльні й естетичні. Чимало иг р зосталося у 
нас від старих часів, коли вони були формами культа, зьявищами 
життя, напр., наша забавка в Воротаря, полювання на тіх або дру
гих звірів - на бобра, куницю й т. ин. Але як не поясняти 
походження дитячих игр, не можна не згодитися з тим, що каже 
Карр (The survival values of play 1902 Colorado), американец-пси- 
холог: гулянки -то такі моменти в житті дитини, які ні з чим не можуть 
бути зрівняні по своій користі: 1) приємне використання часу
2) вихід для зайвоі енергіі, яка могла б прийняти антисоціяльний 
напрям; 3) спочинок; 4) витрачені сили знову урівноважуються; 5) си
ли тіла й душі працюють: G] вилив на виховання: 7) розвиток соціяль- 
них змаганнів дитячоі душі. Усі нові педагоги наддають великого 
значіння тому самовихованню, що в основі своіій має игру, а Гросс 
згадує такі фактори, які утворюють загальний розвиток дитини: це з 
одного боку,

самостійний зріст; з другого, виховання:
самовихованя; зовнішнє виховання:

несвідоме само
виховання 
игра;

свідоме самови
ховання че
рез свідому 
самоосвіту;

 несвідоме вихо- 
 вання під зов

нішніми впли
вами від  особ, 
від річей; най
ближче ото
чення:

свідоме вихо
вання підзов- 

нішніми впли
вами, цеб то 
справжнє ви

ховання в вла
стивому зна
чінню слова.

Гуляють не тілько діти, гуляють й звірі: мавпи, коні, собаки, ко
шенята, тюлені,  молоді єноти, видри: гуляють мурашки, метелики, па
вуки. За всіх часів усі народи мали своі національні игри і в них 
виявляли своі особливі, оригинальні риси, своі нахили, напрямки 
думок. В Библіі справедливо сказано про ріжні народи: «по забавках 
(играх) впізнаєш іх»: й ці стародавні игри дають чимало поясненнів  
задля порівнюючоі психологіі, тим більш мають вони значіння в 
справі дослідів дитячоі душі. Кожна здорова нормальна дитина бажає

*) Гросс "Душевная жизнь ребенка", стр. 78.
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гуляти, це природний стан дитини, коли вона грається, игра робить 
з дитиною те, що вода з камінчиками. Не виявляють охоти до забавок 
тілько хворі діти, або ідіоти. Сеген - той педагог, що в минулому сто
літті усього себе віддав справі виховання ідіотів, каже, що в житті 
дітей игра мусить займати велике місце: "Се найбільш пожиточна 
справа дитячих літ, це вільне, невитримане виконання багатьох 
ф ізіологичних й психологичних функцій, це щось святе. А  задля 
ідіотів игра має ще більше значіння: ідіот, що може захопитися гу
лянкою, вже не ідіот. В играх виявляються й задовольняються най
головніші інстинкти, на яких складається характер дитини, якими 
керується культурне життя: інстинкт активноі творчости, інстинкт пе- 
реймання, рухливости, будівничий, соціяльний. Паоло Ламброзо га
дає, що в забавках задовольняв дитина своє природне змагання до 
радощів життя, Ми, дорослі люде, вже втратили почуття радощів 
життя, почуття щирого захоплення, а через них тілько життя й має 
барвисту красу. Але маленькі люде ще мають невичерпане і непо
чате джерело радісних, оптимістичних в ідносин до життя, й цей 

  оитимизм допомагає дітям в самій вбогій хатині, в злиденних обста
винах переживати вражіння повного радощів життя; маленькі босо- 
ніжки пролетарі  раді й великому широкому шляху, вкритому по
рохом, й калюжі, де вони бовтаються руками й ногами, й наповнюють 
увесь закуток свій веселими голосами, мов пташки весною. Усе при
зводить іх до веселоі метушні: чи ганають вони курчат та гусей, чи 
перекидаються піском, чи лізуть на дерево, чи гатять греблі по 
рівчаках, — скрізь ім весело, з усього вони набираються досвіду, 
знання, відчувають ріжноманітні емоціі, через які й зростає само- 
свідомість кожноі дитини, й вона вже знає, що курчат ганяти вона 
може, але від индика сама втікає, що з ганку може плигнути, але на 
дах ще не вилізе, і в той саме час, коли по усьому місті ганяє без
печно, в зеленому гаю почуває себе самітною й лякається. Дитина 
ладна гратися увесь день: встаючи з ліжка, умиваючись, обідаючи- 
гуляючи, лягаючи спатоньки; в іі жвавій фантазії усе перетворю
ється по-своему, й дитині весело від цього власного пере
творювання, а ми недбало й байдужно кажемо ій: не пустуй 
залиши своі вигадки, за обідом тримайся спокійно, не шепочи, ле- 
жучи в свойому ліжку,-  й від цих розумних порад згасає його весе, 
лий оитимизм й в природний жвавий настрій увіходить щось 
сумне, важке, штучне. Варто зазначити, що чимало великих 
письменників з захопленням згадують своі дитячі игри: Коро- 
ленко, Толстой, Доде, Жорж-Занд,— щоб упевнитися, яку велику
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ролю мали вони в розвитку іх художньоі творчости. Як звернутися 
до історії людської с вітовоі культури, то видко буде, що усі народні 
игри (забавки, розривки) виникали зовсім не тілько заради розваги, 
а звязані були з вимогами життя, як напр., розвиток сили, боротьба, бі
гання навипередки й т. ин.  або игри звязувалися з религійним куль
том, ворожбою, підготовкою до в ійни й т. ин. Як би в народів не бу- 
ло іх спільних святочних игр, то менше було б в світі художньоі й соціяль- 

ноі творчости. Ті народи, які з свого боку найбільше обдарували 
красою людськість: греки й латинці, наддавали великого значіння 
своім играм, й Платон, й Аристотель ставили іх на почесне місце в 
державному житті Греціі. На жаль, в перші часи христіянськоі ери 
люди виявляли суворий аскетичний осуд усяких веселощів, розри- 
вок, бачили в них щось грішне, спадщину поганських звичаів, іі од
разу проводарі церковного життя, духовенство поставились негативно 
до усяких народних свят, игр, забавок, разом з цим навіть й до му
зики. Св. Тероним каже: " хай дочка твоя росте глуха до усякоі му
зики, хай не знає вона ані флейти, ані ліри, ані цітри". Тілько в часи 
великого Відродження західно-європейськоі творчости, в XІУ -X У ві
ках звернено було знову увагу на игри. Так, Вітторіно Фельтре в 
Італі заводить шкільні игри й наддає ім великого естетичного й 
морального значіння в вихованню. Игрі в мняча він присвячує цілий 
трактат. В Мантуі закладена була так звана "весела школа», де в 
играх діти набиралися широкоі освіти й всякого знання. Монтень, 
Рабле, Локк. Фенелон, Руссо, усі ці видатні французькі й англійські 
педагоги-философи також наддають игрі першорядного значіння в 
справі виховання. Німецький педагог Базедов вихваляє игри й сам 
складає своі відомі игри-загадки. Фребель вже сміливо висловлюється 
що «игра— є вільний необхідний прояв того внутрішнього складу 
який носить в собі кожна дитина. Дитяча игра, забавка щось дуже 
серіозне, в ній виступає саме ядро майбутнього життя, в ній вия
вляє себе й розвивається цілком уся людина —дитина у  своіх нахилах. 
у  своій найглибшій істоті". Сучасні педагоги й психологи теж ставляться 
до дитячих игр й як до фактора виховання, й як до метода розумо- 
воі освіти. Так, Болдвин каже:" Игра це найвидатніща форма природно
го розвитку. В игрі приймають участь інстинктивні нахили іі природний 
склад душі (характер), що повстає від спадщини й потрібен людині 
задля майбутньої діяльності. Відомо, що молоді звірята більш усьо- 
го захоплюються такими рухами, які ім найбільше потрібні надалі. 
Це доводить, що игра виникає у  молодих істот інстинктивно, щоб забез-
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печити й зміцнити через повторювання й постійне зусилля саме ті 
звички, які потрібні задля родового розвитку. В игрі виявляється 
також стан розвитку органичного, який переживає в цей час дитина.

В ній можна бачити силу й напрямок перейнятих в спадщину на
хилів. Кожний гатунок звірів має своі окремі игри, що й звірів, як і 
наших дітей, готують до боротьби за істнування, як, напр., у кішки з 
мишею. В играх складається, утворюється гнучке тіло й бистрий розум, 
зміцняється воля задля керування самим собою, виробляється мягка 
пластичність усяких рухів, ц ілком протилежна грубим, некоордино
ваним рухам дітей, які мало граються. Скілько дає игра дітям нагод для 
переймання й творчости "  Так з біологичного погляду виясняє Бол- 
двин педагогичну вартість игри. Вона задовольняє найкраще вимогу 
дитинства в активности, в ріжноманітних рухах; вона ж найкраще за- 
помогає дитині розуміти себе самую, навчає переймати не механ ічно, 
а свідомо, одш укуючи найзручніші засоби, щоб утворити нові своі 
власні комбинаціі рухів, образів, відносин живих істот й неживих 
річей, нові твори своєі  вічно-активноі творчоі думки. Особливе значін
ня мають игри задля розвитку соціяльного інстинкта, бо тут у пер
ше дитина впевнюється, що в гурті й  веселіще гратися, але, разом з цим, 
вона розуміє необхідність себе стримувати відповідно вимогам колектива. 
Колись задля народів, що не знали культурного життя, игри, забавки теж 
були першою соціяльною школою, першим колективом по-за меж ами 
родини, який наколи складався навіть з членів кількох родів, громад, 
першим навчанням, як коритися ватажкові заради колективноі 
справи, мети. В американських індійців ще й досі є игри, в яких 
приймають участь кілька сел. У  австралійців багато є игр, що єдна
ють цілі племена, напр., «Бара" игри, що улаштовуються під час 
оказіі приймання юнаків до гурту дорослих. Під час забавок, розваги, 
игр й дикуни народи, й наші діти вчаться взаємних товариських 
відносин, зазнають один одного й привчаються потроху зрікатися 
свого егоізму, свого егоцентричного настрою, на основі якого кожна 
дитина вважає себе за центральну особу, заради якоі усе мусить 
складатися як найліпше, задля якоі тілько й існую ть усі річі нав
круги. З поступом соціяльного виховання слова: я, моє— потроху 
втрачають своє першорядне значіння, й товариство, поділ цяцьок по- 

      троху беруть перемогу, й дитина починає визнавати лояльні права 
своіх товаришів й стає сама  справжнім членом того або другого колек- 
тива. І не треба жадноі моралі, жадних умовляннів для дітей, щоб
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поділилися або поступилися чимсь: усе соціяльне виховання ут
ворять колективні игри, забавки, товариство собі подібних.

Але щоб забавки игри мали найкращ ий вплив, бажано, щоб 
вони провадилися по змозі вільно, з самостійноі ініщіятиви дітей. Обо- 
вьязкові игри, які ми сами дітям накидаємо- це вже не игра, а так 
якась справа, нецікава задля дітей. Правда, коли колектив ще не 
зьєднався, задля його организаціі треба навчити дітей деяким играм, 
але бажано, щоб це наше керування, втручання було яко мога мен
ше настирливим. щоб ді т и  грали залюбки, щиро, з захватом, хоча б 
игра й була вигадана дорослими й добре дітям вияснена. Другою 
умовою, за якоі найкраще діти гуляють, це— ц ілковите добре здоровля 
іх. Коли дітки здорові й почувають себе вільно, вони гуляють весело й 
та игра йде ім на добро,— впливав гарно на іх физичний й духовний 
стан, як то кажуть в одній старовинній англійській пісні:

...Веселі забави на траві.

Щасливі серця, радісні обличчя

Роблять дітей королями й мудре цями по усій земли!“

Треба не забувати й того, що каже видатний російський нерво- 
потолог Бехтерев: "кожна позитивна радісна емоція викликає більш 
жвавий обмін в усіх функціях организма, й першою вимогою догляду 
в часи початкового дитинства— се підтримувати жвавий, бадьорий 
нас трій дитини й захищати іі від важких, неприємних емоцій. Перші 
радісні емоціі мають великий вплив на повільний нормальний розви
ток дитини, а тим часом негативний пригнічений настрій затримує, 
цей розвиток (Див: Бехтерев. "Виховання найменших діток"). Так 
само висловлюється в своіх лекціях й др. Канель. Він каже, що оскіль- 
ко додають бадьорости такі переживання, як радість, надія, ласка, 
пошана, поштивість, остільки пригнічують настрій негативні впливи 
нудоти, суму, злости, зненависти, остраху, незадоволення, сумніву, 
завидків. Неприємні вражіння, каже Каннель, зменшують силу мьязнів, 
задержують наше дихання, впливають вони й на працю нашого 
шлунка, що дуже д обре довів відомий російський физіолог Павлов: 
при одному погляді на смашну страву виступає, мовляв він, "запаль
ний" -  апетитний сік дуже користний задля перетравлення нашоі 
іжи в шлунку. Коли ж ми імо в пригніченому настроі, цей „запаль
ний" сік не виступає, й це шкодить праці шлунка. З цього ми бачи
мо, що веселощі й радість йдуть дітям на користь й моральну, й
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физіологичну, а дитячий оптимізм як каже Паоло Ламброзо, є ба
жаний фактор задля нормального розвитку іх. Недурно й философ 
Ницше каже, що радість, захоплення ясними чарами життя рівняє 
людину з богами. Через те й діти хай бавляться щиро й весело: то 
іх справжня доля: хай виявляють бавлячись усі своі найкращі твор
чі с или.

Найліпше задля здоровля дитини гратися не в хаті, а на сві
жому повітрі, на дворі або в садочку, де й  бажано улаштовувати 
усякі дитячі рухавки Тепер наука вимагає, щоб діти й в зім
ну не ховалися по кімнатах, а як найбільше часу були на 
дворі, гралися з снігом, сковзалися й т. ин. Рухавки зміцняють 
мьязні, викликають координацію рухів, здатність угадувати й творчу 
енергію, Увесь организм від них зміцняється, набирає сили и вико
ристовує з  життя усе, що воно може дати привабного задля того або 
другого віку дитини. Коли дорослі люди пропонують дітям якусь 
нову игру, забавку, треба своім настроєм захопить іх, добре пояснити 
ім усі іі закони, гуртом обміркувати порядок игри, дати дітям висло
вити своі думки й бажання й потім один чи два рази вкупі з ними 
взяти участь в игрі й тоді зоставити іх самих виконувати усі  обовьяз- 
кові постанови игри. Найбільш придатні задля дітей такі забавки, 
які найкраще відновідають дитячій рухливости: кіт та миша, мияч в 
ріжноманітних своіх комбін аціях, гуси, квач, паличка-стукалочка 
й т. ин. Цікаво спостерегати так звані вуличні забавки наших дітей, 
скілько в них виявляється енергіі, самоутриму вання, веселощів й 
творчости й товариського поводження; іх треба записувати й деякі 
вводити в наші дошкільні организаціі: майдани, дитячі сади, 
захистки. Кожний майдан задля игр тепер є справжня школа 
характера, вдачі, де дитина зміцнює природну дисципліну й волю, обме
жену колективом.

Игри розвивалися послідовно, спочатку вони прості, бо дитина 
ще не здатна ані до складних рухів, ані на те, щ об ставити собі ши
рокі завдання, плани. Фребелевськім играм бракує ріжноманітности в 
рухах, діти усе стоять або бігають, цеб то увесь час тіло іх трима
ється прямо й спирається на ноги, через що діти втомлюються. Ба- 
жано, щоб у дітей рухи були  й ріжноманітні, щ о б  вони могли й  
лазити, й перекидатися, й гойдатися, й підвішуватися на руках, й 
лежати долі, як то пропонує Монтессори. Садівниця тримає себе не 
як контрольор, а як товариш, к отрому цікава гра так. само, як й
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валася деякими учасниками, а щоб в ній приймали усі однаково 
активну участь. Ріжні ігри, звісно зміцняють й ріж ні мьязні й в и к л и - 
кають ріжні моменти  роз витку інтеликтуального.Педагог Карр поді
ляє іх на: 1) сенсорні найменших дітей, які люблять вбирати в себе 
ріжні передчування (ощущенія), щоб цяць к и були ріжнокольоророві, 
щоб вони виводили ріжні  музичні  звуки—погрімушки, шарманки, 
шклянні дощечки, труби, барабани й т. ин .  2) моторні игри біганина 
усяка, п ідскакування,боротьба, сковзавка, плавання й т. и н . 3 )  пси- 
хологічно-інтелектуальні й афективні: игри на переймання, ляльки,з вір-
ки, лото, д омино. Цей поділ відповідав р іж ним ви маганням тіла й 
розуму в іх незупинному,  пост ійному розв и т к у . До цього мож на до
давати  в кож ному розділі ще т а к і игри , я кі зміцняють  певн ість 
погляду  (гла зо м ір )  с т р и л я н н я  в ц іл ь , пе в н ість руки  кеглі , с к р ак л і , 
певн ість ноги перес к а к у в а ння й т. ин. Але разом з ци м треба  
дбати , щоб и г ра викликал а  п р ац ю ріж н и х інтелектуальних с ил дитини. 
Так, одна у ч ителька  в А мериц і , щоб розвинути у я в у  п р о п о н у в а ла ді- 
тям п ісля якої-небудь е к с к у р с іі перетворювати в забавку усі рухи , у с я к і
події, пр иг о д и, пережиті п ід ч а с е к с к у р с і і: н а п р ., як  перелазили р ів- 
ч а к , я к  зби рали гриби чи ягод и , я к кк л ад а л и сухе гил ля на огн и щ е , 
б а г а т т я . Така игра ви к л икає так з в а ний рефлек т о р н и й спомин й роз
в иває у я в у .  С очатку  малі діти 2/ 3 літ г раються поодинці,  не мають 
потреби в т оваристві,  ім подобаєт ь с я  тримати с в о і л я л ь к и в р у к а х , 
ніби щоб у п е в н юватися, що вон и ім належать ,  потім любля ть вони 
с в ідомо себе, с вою силу с пробувати  н а п р ., вбудувати я к у - небудь 
баш ту, фортецю й з р у й н у в а т и іі, вилізти на н е в исо к и й стілець й 
т р и мати ся в непев ному становищ у,  не маючи ж а д н оі мети, а рад і
ючи т ілько самому перечув а н н ю , бавлю чись усяким  виявом своє і 
вл асн о і перемоги над р іжними р іч ам и. В ц е й  період дитинства 
мають знач іння  ц я ц ь к и, як і буд у ть  в руках  дітей; вони ж поширю- 
ють перш і  спостереж ення  дітей, вони розвиваю ть п а м ь я т п іх тп іх 
з о в н іш н і ч у т т ч нап р ., ц я ц ь к и , що з а в о д я т ь с я  ключем й бігають по 
хаті: л я л ь к и  ц е найдавнища ц я ц ь к а , улюблена дітьми у с і х народів 
я к у  з н а ходять  н авіть  й в с т а р о в инних д и т я ч и х єгипетських  с ар к о 
фагах, й в с у ч а сних пишних палацах; це не, ж и в а , але така близька 
дорога  подруга ,  з якою дитинка  под іляє с в оі р ад о щ і , с воі жалі , с воі 
дитячі  м р і і. Л я л ьки мають вж е свою і сторію. В р іж і і епохи  вони на 
собі носили вп л и в у с я к их гр о м а д с ь к их на с т р о їв, л я л ь к а  ф р а н ц у з ь к а 
епохи в ідродж ення мас один в и г л я д , л я л ь к а  революційних часів  
д р у г ий. Л я л ь к и  п и ш н і ,  л я л ь к и  прост і , з шматочків  зроблені -  однаково
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дорогі дітям, иншим разом якась вбога лялька з розбитим носом 
стає більше улюбленою, аніж, яка-небудь пишна, куплена в найкра
щій крамниці, бо дитина справді дивиться  на свою ляльку, як на 
свою дитину, й сама додає ій й краси, й розуміння. Тепер лялька 
запанувала не тілько в родині вдома, іі перенесено і в дитячі садки, 
в захистки, й там вільно граються з ними дітки, переживаючи над 
ними ріжноманітні чуття. Ляльку люблять майже усі діти, найбіль
ше дівчата, які горнуться до неі своім жіночим, материнським інстин
ктом. Що ж до других цяцьок, то на них вже одбивається ріжний інди- 
видуальний смак й нахил дітей хто до звірят і тварин, хто до 
аеропланів, хто до москалів почуває симпатіі й т. ин. Наші спосте
реження понад забавками дітей, над цілком вільним вибором тіх 
або других ц яц ьок  багато виясняють нам з психологіі дитинства й 
вони дуже бажані в усіх дошкі льних организаціях.

Розуміючи усе глибоке значіння игри, забавки в розвитку 
дітей, сучасні педагоги бралися за игру, яко за метод, додержуючи 
якого можна дати дітям чимало знання, й використовували його при 
навчанні й арихметики, й грамоти, й географіі, як це робиться зде
більшого по англійських й американських - дитячих садках. Але цей 
метод легко приймає штучний характер й не може задовольнити 
дітей, бо игри тут уся провадиться п ід  керуванням дорослих й  втра- 
чає свій найдорожчий напрямок вільного психологичного творчого 
виявлення самоі дитини. З р ідка, инколи можна, звичайно, улашто- 
вувати такі игри, щоб наддати жвавости тім або другим лекціям, 
але поки що цей метод може бути лише випадковий й все скидається 
більш на "занятія", а не на забавку, игру.

Ручна праця.
За останні часи багато ід е  розмов про велике значіння ручноі 

дитячоі праці й про ту вагу, яку вона має як головна основа вихо
вання, з наймолодшого віку дитини почавши. На цю трудову ідею ро- 
били вказівки здавна російські педагоги й письменники —Новиков,
Писарев, а найбільше гр. Л. М. Толстой, але з увагою до неі поста
вилися лише тоді, коли за так звану трудову школу озвалися видат
ні німецькі педагоги на чолі чолі іх Кершенштерн, офиціозний реформа
тор так званих додаткових шкіл в місті Мюнхені. Своі думки він
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найкраще висловив в невеличкій брошюрі: " Arbeilschule" (пеереклад 
на російську мову «Трудов ая Школа)". Поки німці не підняли цього 
питання, нам усе здавалося, що можна дават и добре в иховання не 
дбаючи про розвиток т рудового принципа, й справді не дбали про те, 
що лише розумна праця, в иховує самостійну незалежну людину, яка 
в кожному осередку, в усяких умовах життя знайде собі певне ста- 
новище. Тепер, захоплені новими думками чужоземних педагогів, ми 
вже, занадто високо ставимо іі, виробляємо, з неі якусь моду, фетиш 
й зловживаємо нею на практичному грунті. Тепер можна незрідка по
бачити по дитячих захистках й захоронках такі випадки, перед яки
ми кожна ясного розуму людина може себе запитати: "де я" чи це 
дитяча „трудова колонія", чи це робочий дім задля виправлення 
злодіів, де діти виконують працю занадто для іх тяжку і н елюбу й 
раді що хвилини якнебудь у х илитися від неі. Так, в одній такій но
вомодній трудовій колоніі діти -біженці мусили носити щодня по 4 0 
цебрів води; по других діти 10- 12 літ копали цілину під город, по
багатьох захистках чергові у весь день прибирають по хатах та миють 
по кілька десятків мисок та кварт. Захоплені щасливим прикладом 
славнозвісних московських педагогів Шацьких, чимало наших суча
сних керовників ді тячими захистками си л к уються перевернути іх 
на такіж колоніі, як "Бодрая Ж изнь" де у весь день діти працюють фи- 
зично, але не маючи природного х исту Шацьких, вони просто роблять 
майстрені або ремесницькі захистки (приюти, де занадто мало ч асу й 
уваги присвячують інтелекту альному розвитку дітей. Такого напрям
ку, на жаль, більше усь ого додержуються по захистках дітей-біжен- 
ців; виходячи з тоі думки, що це ж діти народньоі маси, працюючого 
люду, діток біженців муштрують працею, щоб, не дай Боже, н е запа

н іли» в чужих нових умовах життя, а на іх інтелектуальний розвиток 
майже не звертають потрібноі уваги. Іх навчають шити чоботи, тесля 
рувати й столярувати, робити обкладки, полятурки на книжки. Дів
чата весь час шиють,  вишивають, куховарять. Звісно, й цьому добре 
навчитися, але в такій организаціі захистків нема ніякоі новоі ідеі: 
діти прямо вчаться дещо коло себе робити, трохи обходитися з фу
ганками та молотками, трохи варити найпростішу страву та полла
тати свою одіж. Справжньому реместву така праця не навчить, а дає 
на цілий день одноманітноі обовязковоі роботи, яка не сприяє ані 
духовному, ані розумовому розвитку. Не треба забувати, що дітям, 
а тим більше дітям з села, марудно так сидіти цілий день за хат
ньою працею, яка не дає  ім ніякого задоволення, не відповідає іх 
природним, дитячим вимогам. Яка далека така "праця", це ремество
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від справжнього  значіння праці, яко принципа того виховання, яко, 
по сучасним вказівкам науки, мусить збудити в дитячій д уші найбіль
ше самостійноі, природної творчости, дати вільно розвинутися ціль
ній гармонійній індивидуальности. Праця в сучасному вихованні є 
метод, яким кожне знання зафиксовуєтьсяя в дитячій свідомостіи, тим, 
що воно здобувається дитячою рукою; через руку в розум, от що 
каже сучасна наука й дає дитині кожне своє наукове придбання, 
кожну свою сердечну емоцію виявити через ручку працю, самостійну 
роботу. Таким робом, праця зьявляється найкращим методо-психоло- 
гичним засобом, яким дитина вільна виявити, як вона зрозуміла, як 
собі уявляє те або друге знання своє, те або друге своє чуття, пере
живання. Це цілком психологичний засоб, за якого вільно ви - 
являються усі творчі сили дитини. Звісн о, в розвитку дитячої праці 
спостеригаємо  послидовність в ідповідно до віку дитини , з поширенням 
дитячого світогляду вона стає складнішою, користується все більше 
ріжноманітним матеріа лом. Така праця відповідає природній актив- 
ности дитини, іі постійному змаганню щось виробляти, цю працю 
викликає цікавість, яка інстинктивно живе в душі кожноі дитини, 
вона дає задоволення тим, що цією працею дитина чогось досягла, щось 
сама зробила нове таке, що вона сама й вигадала. Запомога дорослих 
коли приймається радісно, коли зовсім пасивно, бо вона зменшує за
доволення од самостійного виконання, а буває, що дитина енергійно 
зрікається у сякоі запомоги, уперто силькується самотужки вироби
ти цілком всю бажану працю. Незмога, невдачі инколи виявляється 
дуже виразним пригніченням, зате й успіх викликає бурхливу радість. 
В цих виявах вже можна пояснити собі характерні психологичні риси 
дитячоі праці: 1) вона є активність; 2) працю викликає безпосереднє 
свідоме бажання дитини (інтерес, цікавість до чогось); 3) праця має 
завше конкретне завдання, домагається реальних наслід
ків (чим «праця» в дитячому життю й одріжняється від и гр и ; 
4) праця приємна, яко самостійний розвиток мьязнів, яко самою дити
ною вигаданіі засіб досягти бажаноі мети;'5) щоб не зазнавала дити
на невдачі, негативних переживаннів, щоб не зневірялася в своіх си
лах, в своій дотепности, треба, щоб праця була цілком можлива д ля 
дитини й вимагала лише невеликого зусилля; 6) зопомогу треба пода
вати в зв'язку з індивидуальнистю дитини з іі настроєм й  відповідно 
самій праці; 7) праця не може бути одноманітно ю, бо вона дає і 
руки ріжноманітний матеріал й відповідає  ріжним змаганням дитини. 
Такі риси праця дитяча мусить мати завше,бо  тільки тоді вина дасть 
й дитині, а далі й дорослій людині справжню насолоду, коли вона буде
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задовольняти головні вимоги від праці: буде не тяжка, відповідна 
своєму завданню, цеб то буде утворяти нові продукти людськоі думки 
й буде, в решті, с амостійно творча. До праці дітей старшого віку 
треба поставити щ е деякі инші вимоги більше соціяльного змісту, 
але намічені вище психологичні риси мусять позначати усяку дитя
чу працю.

Перша праця дітей наймолодшого віку (3-4 л і т )  виявляється в 
самостійній координаціі усяких рухів: діти носять одну річ з одного 
місця на друге, становлять стільці, улаштовуючи фантастичний па- 
роплав або потяг, лазять, щоб достати щонебудь, навмисне від них 
заховане. Не зрідка д итина до втоми за клопочеться, змагаючися щось 
потрібне ій утворити, підійде до мами скаржитися: „як я, мамо, 
впрів! — як я, мамо, утомився"—а бачиш, що я зробив, я, мамо, дужий!"
Й мати або садівниця зуміє непомітно затримати коло себе, зацікавити 
іі або казочкою, або чимсь другим, поки спочине іі "дужий" робітник. 
А коли треба, то чула мама, не дратуючи дитини, зумів ій й запо
могти в дечому в іі праці. Спостереження лікарів й вихователів дають 
нам деякі вказівки на те, я к  послідовно, помалу розвиваються усі 
координовані рухи дитини, який повільний час проходить від перших 
змаганнів дитини опанувати тим або другим рухом до того часу, коли 
вона вже самостійно його вживає.

Р УХ И   Д И ТИ Н И 1-а с п р о б а. Свідомо самостійне 
вж ивання

 Хитає головою: на 1 день життя; на 16-му тижню життя;

хапає річи; "  117 -й день; " 1 7 - м у

     с и д и т ь ; " 1 4  - у тижню ;    "42
с т о і т ь; "  2 3 - м у " 4 8

 х  о д и т ь; " 4 1 " 6 6

лазить; " 2 6  м і с я ц ю " 2 7  м іс я ц ю

перескакує;                  "27           " 2 8

З цьог о  бачимо, що вже з, перших днів життя дитина, сил
кується використовувати своі мьязні задля ріжноманітних своіх зав
даннів й перші невдалі спроби не затримують настирливих іі змаган- 
нів, а при кожний перемози дитина з радістю вигукує про неі на усю
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хату. Так ведеться й далі. Активність викликав завше радість свідо
мости своіх власних сил. Як радісно дитині, коли вона, сама вимий- 
струє собі або возика, або човника, або ляльку а подушки. Ще 
грецький Философ Сократ казав, що " нема людині більше радісного 
зьявища, як своя власна, ім задля п е в оі мети вироблена річ, по 
його свідомому наміру задумана". Тут почувається горде знання 
своєі сили. Фребель це поясняє своім трохи туманно мистичним ви
разом: в цій радости виконання виявляється "неясне передчуття сві- 
домого життя в глибині душі й того життя, що навкруги й о го  (зов
нішнього життя): це передчуття виробляється на г рунті  самостійного 
розвитку сВОІХ с и л ,  с п роб цих с ил й порівняння можливости з не- 

можливостю виконання: ця свідомість то є найяскравіше зьявище 
дитячого життя в самому ніжному його віку й на ній спираються усі 
перші активні кроки дитини". Куди ясніще й ширше формул ує ідею 
праці французький педагог Ертлі; він не обмежує  іі одними физич- 
ними рухами, він просто каже: кожна спроба наших пьяти зовнішніх 
почуваннів  є вже праця: я зву працею кожне спостереження, кожну 
думку, кожну вигадку, дослід, який дається уважливим вживанням 
наших зовнішніх почуваннів". В таких широких межах працею можна 
звати й дитячі спостереження природи, й екскурсіі, й дитячі колек
тивуваання усяких цікавих задля них дрібниць», с кладання музею, 
ілюстративна переробка у сяких бесід, оповіданнів, екскурсій, приче
пурювання хати іі у порядковування усяких річей навкруги себе.

Праця дитини, звісно, ведеться, як й ув есь розвиток й, 
поволі, стаючи що далі скл аднішою. Вона дає д итині цікавий нау
ковий освітний матеріал, розвиває не тілько самі мьязні дитини ріж- 
номанітною роботою, але ширить думку й, звертає увагу на новий 
матеріял й на що він кожний (зокрема - здатний. Через цей матеріял 
дитина знайомиться з ріжними елементами природи й з тим. як до 

них ставиться людина, використовуючи кожний задля своіх потреб. 
Цей матеріял теж треба давати в звязку з тим оскілько можуть 
на його реагувати  ніжні, тендітні рученята. Але раніше аніж 
балакати про матеріял дитячоі праці, цікаво пояснити, оскілько 
дитина справді може самостійно творити щось своє в кожній роботі.

Творити це значить, що людина своім власним розумом, власним 
надхненням фантазіі щось нове відшукує й власними засобами виявляє 
його, утворюючи тим новий духовний скарб. Починати свою активну 
діяльність самостійною творчістю дитина, звісно, не здатна, в неі 
задля цього занадто мало назбірано усяких вражіннів й уяв. Вона тілько 
може з того духовного майна робити коли свідомий, а коли й несвідомий
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вибір того, що воно хоче собі засвоіти, на що вона хоче й 
сама бути схожою: напр., ходить но ідальні, заклавши руки за спину, 
"наче татко!", або біжить, викручуючи голову так, як бігав на волі 
кінь, або гавкає, неначе пес і т. ин. Відомий психолог Болдвин 
каже: "Не можна дитину поділити на двоє —на одну, яка тілько 
переймає, й на другу, що творить щось своє. Коли вона 
має творчий хист, він виявиться й в перейманні. Усе  те, що ми 
робимо, виробляємо, походить з наших думок й наша свідомість до
дає нову форму усьому; що ми вже бач или: наче усе, що ми 
придбали з зовнішньог о оточення, там наш розум просіває, мов кріз 
сито, складає окремі частини, єднає в нові комплекси. Усі нові 
комбинаціі колишніх уяв й враженнів складаються не випадково, а 
відповідно до нашого індиві дуального нахилу та нашого смаку. 
Так утворюються нові уяви, нові мелодіі, нові форми з давнознайо- 
мих звуків, фарб, линій, смужок. Те, що дитина сама утворить, 
буде вдріжнятися від того, що вона раніше бачила, раніше робила, 
але буде трохи скидатися й на це старе. Творчий хист виробляє ли
ше нові комбінаціі з  майна, яке найвиразніше, найяскравіщ е  за
тримано в памьяти дитини». Через це постійне єднання творчого хисту 
з нахилом до переймання перші роботи й вироби дитячі завше 
залежать від оточення дитини й від його індивидульних нахилів. 
Тісно єднаються також ці перші роботи дітей з іх улюбленою забав
кою молодшого віку в ляльки. Цій забавці наддають тепер вихова
телі великого значіння, бо в ній виявляє дитина багато й свого осо
бистого, й свого родиного, багато умов свого хатнього життя. Недурно по 
німецьких, американських, финляндських дитячих садках призначають 
окрему хату, де живуть „ляльки"; тут усякого збіжжя багато: білиз- 
на,  убори, роскладені по камодах та шафах, постіль, чепурненько 
застеляна. Діти на ляльках вчаться першому хазяйству: вони самії 
перуть білизну, для чого в кухні дитячого садка усе пристосовано: й 
низенький чавун вмазано в плиту, є й ночви, й баліі для маленьких 
прачок; на легких коротеньких дошках невеличкими утюгами діти 
гладять як найкраще білизну с воіх ляльок й тим навчаються гарно 
виконувати першу господарську працю. Крім того, в кухні усе при
стосовано й для того, щоб діти могли робити й другу імитативну 
працю— готувати найпростішу страву; в Песталоцці,- Фребелевському 
дитячому садку цим захоплюються діти 4 - 5  літ й весело качають 
собі на сніданок галушки (німецькі кльоцки) або варять картоплю. 
У Монтессорі по Д итячих Домах в Римі діти теж потроху запомагають 
на кухні, застеляють столи задля обіду й сніданку, розносять стра-
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ву. І маленькі 4 - літні дітки з гордим виглядом несуть миски, пов- 
ні гарячоі юшки, несуть обережно; не розхлюпують, не печуть собі 
рученята, свідомо виконують свій обовьязок до  своіх товаришів. 
Треба тілько, щоб ці перші обовьязки були цілком по силі кожній 
дитині, щоб вони виконувалися весело, й треба ще, яко, мога рідче 
іх накладати на дитину, щоб не перевелася приємна праця на одно
манітну нудну роботу. Так само на інстинкті переймання держаться 
й другі перші роботи: в "Дитячому Домі". Монтессорі дітям дають 
шматки раменю й сукна, на одних з них нашиті гудзики великі й 
маленькі, на других га плики, шнури,— й діти на іх вчаться застібати, 
зашнуровувати свою одежу, своі черевики, щоб і самим самотужки 
одягатися, й своім товаришам запомагати. На цій праці зміцняються 
маленькі паль ченята, розвивається чуття мацання, а це ж головний 
метод Монтессорі, якого ніколе не  треба забувати: "вихованням, роз
витком зовнішніх околишніх чуттів визволяти розум людський". 
Тим і усі праці й забавки, які вона дає дітям мають на меті або ко
ординацію дитячих рухів, або розвиток зовнішніх чуттів; через такі 
роботи діти засвоюють як найкраще ріжні форми, кольори, гами 
звуків музичних.

Крім переймання, діти мають чимало других інстинктів (про це
вже була в нас розмова рані ще), які звязані з ріжними цікавими пра
цями. Так,  діти дуже люблять колекці онувати, збирати усякі цікаві 
задля них дрібниці: кремінці, шматочки шкла, заліза, папірці від цу
керок іі т. ин., чим вони продірявлюють усі своі кишені на страх й 
жаль матерів. Але усі ці колекції можна дуже гарно використовува
ти: на камінцях й на шклі показати фарби, заохотити дітей складати 
з них усякі везерунки; з папірців повирізувати малюнки; дати налі
пити іх в альбом, який кожна дитина мусить сама собі зроби
ти. Коли шкла не вистачить задля гарненьких везерункій,- дати дітям 
готову, або й разом з ними іі наготовити, ріжнокольорову мозаіку—чо- 
тирох й трохкутники з ріжнокольорового картону. На цьому діти 
вчать іі форми, іі кольори, й фантазують, роскладаючи по своій упо
добі. На цих картончиках вони й рахувати вчаться. Дитяче колекціо
нування дає дітям також перші знання з природознавства вони зав
ш е, поназбирують усякого насіння, листків, квіток. А де усе нова 
праця: насіння можна по коробочках розгрупувати дрібне (мак, міся
чна редька и  д р .-  кругле, гарненьке (квасоля, горох, настурція) й. ин. 
Листу в осини можна назбирати ріжнокольорового, а весною —ріжних 
зелених відтінків і робити  з них гирлянди, вінки задля окраси хати
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або замальовувати іх ріжнокольорову форму, або гарненько позасуш у
вати, щоб по листу впізнавати дерево, а також і по корі. Чимало 
праці дає зерно насіння: його теж треба викладати на папері. З квітками 
діти теж дуже охоче бавляться й кожний може мати свій невелич
кий флорарій задля найкращоі засушки квіток. Так само діти лю
блять збирати пірря, з якого також можна робити гарні і цікаві виро
би. Колекціонування викликає і виховує в дітях пильну увагу до 
свого оточення, направляє іх до спостереженнів усяких зьявищ живоі 
природи біологичних. Це наводить на думку улату в а т и  з дітьми 
невеличкі акваріуми й тероріуми, щоб знайомитися з звичаями, з жит- 
тям ріжних звірят і тваринок. Тут треба вимагати від дітей дуже 
уважливого відношення до цих живих створіннів, нагадувати малечі, 
щоб вона поважала усе живе, щоб свідомо ставилася до свого обовьяз- 
ку пеклуватися як найкраще про кожну живу істоту, що ім до
ручена. Так, простий інстинкт дитячий до колекціонування, зведений 
до купи, с получений з інстинктом цікавости задовольняється ріжно- 
манітними роботами й цікавими спостереженнями над рідним оточен
ням, над природою. І дитина навчається сама шукати цікавого мате
ріалу, сама науку здобувати з своіх самостійних спостереженнів.

Ще багато можна викликати самостійноі праці, задовольняючи 
другий дужий інстинкт будівничий. Фребель дуже гарно розгадав 
його, й той матеріал, який він подав задля усякого дитячого будів
ництва надовго переживе усі другі "дарунки", що ними він обда
рував дітей усього світу. Цей матеріал - то його кубики, цеглинки, 
брусики з дерева. Але взагалі тепер будів ничий маріял вживають 
такий: пісок ,  дерево, глина, сніг, на підставі порад сучасних англій
ських й американських педагогів. Це той стародавній матеріал, який 
люди бачили скрізь коло себе й яким перш усього каристувалися 
задля збудування свого життя. Малим дітям кращ е усього давати 
пісок, вони в ньому почувають себе, як в рідній сфері й без кінця 
можуть в ньому порпатися, роблючи й хатки, й кринички, й т. ин. 
Коли іх самостійна фантазія буде вичерпана, можна запропонувати ім 
піщаними будівлями ілюструвати ту або другу бесіду, розмову, напр., 
весною, коли буває дужий вітер, можна поставити вітряк,  з паперу 
крила йому приробивши; весною також намножується всякої малоі 
птиці, то зліпити квочку з курчатами або качку з каченятами, та й 
пустити іх на ставок (можна закопати в пісок мисочку з водою). 
Так, з деякими додатками (з паперу, дерева, картону) можна в 

піску став ити цілі малюнки, ілюстраціі до бесід, д о  екскурсій
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(зробити село, церкву, крамничку й т. ин.) до казок. Це по
ширює власні думки дитини, викликає таку творчість яка б не 
обмежувалася усе одними зразками, а звикала одгукуватися, 
озиватися на усякі вражіння, переживання й преробляти іх на змозі, 
користуючись тим матеріялом, який є під руками. Дуже ріжноманітно 
можна використовувати й деревляні кубики та цеглинки. Треба тут 
тільки одцуратися правовірних фребелевських традицій й в справі 
будування з них цуратися усяких шаблонів, зразків, а дати дітям 
волю робити з них, що завгодно. Фребелички традиційно каристують- 
ся кубиками задля виховання дисциплини уваги й роблять, замість 
цікавоі забавки, мало несуху арихметичну диктовку. „Поклади 2 ку
бики—один проти другого, один на гору, два ліворуч, один праворуч", 
проказує, звичайно, фребеличка, й дітки механично переставляють 
кубики. Тепер це вже неможлив а автоматизація, яка противна усяким 
законам психологіі. Тепер дають дітям кубики, коли вони самії іх за- 
бажають й замість дрібненьких фребелевських кубиків, краще кори
стуватися товстими чималими кубиками, щоб дитині треба було неве
лике физичне зусилля, аби іх перетягати купами. Монтессорі дав чу- 
дові кубики, вимальовані ніжно рожевою або бурою фарбою: вони гла- 
де нькі й не одного розміру, так що найменч ій буде з кубичний сен- 
тиметр завбільшки, а найбільший в 10 разів більше . Діти будують з 
них високу пирамиду , або що хочуть, але вони привчаються мацан
ням вгадувати невелику ріжницю межи розміром одного й  другого 
кубика й можуть, навіть заплющивши очі, збудувати таку пирамиду, 
в якій кожий кубик що далі, то буде трохи розміром зменшуватися. Будівлі 
можуть бути не тілько самостійними творами дітей, а також розробля
ти і ріжні теми, пояснюючи ріжні знання такими або другими ілю
страціями. З снігу роблять нори і логовища звірів, ілюструють опові
дання з життя північних народів лапланців, ескимосів й т . ин.

Що до глини, то вона, яко будівничий матеріял, вживається вже 
старшими дітьми для будування справжньоі  хати з цеглин. Але у 
Монтессорі й малі 4-літні дітки виробляють з глини невеличкі цег
линки й  ставлять з них невеличкі хатки. Але по усіх других дитя
чих садках глина більш вживається, яко дуже гарний матеріял задля 
скульптури, виробу фигур для того, щоб добре ознайомлюватися з 
ріжними постатями звірят і всяких тваринок, формою простих річей 

-яблука, вишні, гриба, качки, гуски, усякоі городини. Яку то -ра
дісті  мають діти, коли ім поталанить добре виліпти або овечку, або 
моркву, або Діда Різдвяного, а, радість, каже Л ютер. так дітям необ-
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хідна, як вода та хліб." Й що більше праця викликає інтересу, радо- 
сти, тим вона користница задля нагального духовного розвитку дитини. 
Треба, щоб діти ознайомилися з усіма особистими рисами глини, по
рівняли іі  з піском й вміли іі як найкраще використовувати й вжи
вали іі й для скульптури, й для будівлі, напр., иншим разом після 
якої небудь екскурсії взялися б виліпити ціле село хатки з глини, 
огорожу з картону, дахи з соломи, садки з паперу. Що далі буде 
ширитися навчання дітей, то більше глина ставатиме дітям у приго
ді. Пізнаючи історію всесвітню й свою рідну, вони з глини виробля
ють й стрілки, й деякий давноколишній посуд на зразок того, що ба
чили в історичному музеі або й просто на малюнках, фигури старо
давніх богів, вояків й т. ин. Так само задля географичних ілюстрацій 
діти з глини можуть зліпити багато дечого такого, чим можна буде 
вивіряти, чи правдиво вони зрозуміли ті або другі географичні зья- 
вища й терміни. В книжці д. Пластед: "Ручна праця в справі ви
ховання", недавно перекладеній з англійськоі на російську мову, 
можна знайти багато вказівок,-як користуватися дитячою липкою при 

 навчанні історії та географіі. Так, метод праці, активноі переробки 
дітьми усякого знання завойовує собі відповідне місце не тілько в 
дошкільному вихованню, а й в усьому шкільному курсі, стає лабо
раторним методом, який наддає активного життя не тілько навчанню 
природознавства, а також й другим галузям навчання -мов,  літера
турі, історіі, географіі, с крізь викликає самостійну працю школяра, 
вимагаючи, щоб він не тілько „чув" лекціі вчителя, але весь перей
мався наукою, активно виявляв те, що найбільш його зацікавило.

В дітях, виразніще у хлопців, виявляється інстинкт расовий, 
який біо-генетична сучасна теорія вважає за природну спадщину на
ших колишніх прадідів, -це інстинкт полювання, боротьби, війни. Цей 
інстинкт дуже часто виявляється разом з інстинктом цікавості,  
досліду, тим інстинктом, що ще дитиною Шевченка підбив мандру
вати, щоб довідатися, куди сонце ховається ввечері й що там є за 
тою високою могилою? Цей інстинкт можна використовувати задля 
далеких екскурсій, робити в степу чи в лісі курені, роскладати ба
гаття, вчити дітей впізнавати отрутні зілля й такі, які придатні до 
страви. Інстинкт до полювання, звісно, треба заспокоювати, щоб не 
переходив він в пристрасть, й завше давати такий напрямок дитячим 
думкам, щ об цей інстинкт, разом з інст инктом війни, уявлявся й сво
єму негативному значінню, як шкодливий задля нашого громадського 
культурного життя. Як засіб оборони під час далеких екскурсій, щоб
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діти уявляли себ е  справжніми дикунами, можна навчити іх робити 
лучки, самостріли, бумеранги, щоб инколи з них стрільнуть в яку- 
небудь птицю, й убивши іі, спекти. Школі не треба дозволяти вбивати 
без потреби жадного ж ивого створіння. В протилежність войовничим 
інстинктам повинно направляти думки дітей на те, щоб спільно добро 
робити - складати, напр., товариства, громади, щоб обороняти пташок 
та робити досліди рідних місцевостей, організ овувати спілки взаємноі 
запомоги, а в старших дітей гуртки пожарних й т. ин. Це одхилить 
дітей від злих намірів війни, боротьби, полювання і; викличе активну 
спільну роботу, єднання навколо шляхеноі й гарноі мети.

Далі матеріа л  й праця пропонуються вже не тілько відповідні 
інстинктам дітей, а й такі, щоб діти далі розвів али природні творчі 
засоби для виявлення свого почуття й в праці шукали краси, фарб, 
линій й т. ин. Матеріялом для цього служить папір -білий й кольо
ровий. Перш за все дітям дають ножиці, щоб вони щось навчилися 
вирізувати. С початку діти з захопленням просто ріжуть папір. І з 
цього в же можна дещо в и користовувати, як бачимо хоч би з порад 
американського педагогічного місячника: Kindergarten Review: „Вільне 
вирізування, пишуть там,-  є  одна з найулюблених дитячих праць. Вони 
мов чарами, захоплюються, бачучи, як з простого клаптика паперу, 
одним поворотом ножиць в руках садівниці, виходять дуже цікаві 
річі, людина, кінь, санята й т. нн. Маленькі діти (4 літ) вже 
можуть вирізувати деякі копіі з ріжних річей, гребінця, щітки 
скатертини з бахромою, зіроньки, рідших силуетів. Ця праця 
має не тілько самостійне значіння, а й єднається дуже зручно 
з иншими. Вона додає краси, життя ріжним виробам, напр., 
гарно має прапорець понад вакзалом, збудованим з цеглин; на 
човні, вирізаному  з  кори, весело біліють вітрила з білого паперу, межи 
кирпичиками, з яких збудована кімнатка, гарно поставити ліжко, ви
різане з паперу, зробити ковдру й так далі без кінця; дрібно нарі
заний невдалими ще рученятами зелений папір йде за траву й  вкри- 
ває землю в піщаному городику; далі, дерева так легко вирізати й 
поставити на. хуторі, зробленому, чи з піску, ч и з кубиків. Немає че- 
пурніших ілюстрацій до казок, як зроблені вирізуванням. В Kindergar
ten Review подають цікаве вживання перших найпростіщих  дитячих 
вирізуваннів. Діти ріжуть чотирохкутники, трохкутники, кружечки з 
кольорового паперу (в 2— 3 фарби). Потім беруть або деревляну миску, 
або глечик та й змазують іх клейом й обкидають цими нарізаними 
папірцями або росклеюють іх обідками, везерунками, виходить гар-
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ненький глечик, сам ост ій н о  д и тяч и м и  руч ен ятам и  розм ал ьован и й .  
Разом з недавно заведенною працею обриванням пеперу, вирізування 
завше дуже тішить малечу й має свою ілюстративно - методичну 
вартість для дітей не тілько дошкільного, але також вже й шкільно
го віку. Тілько дорослі діти, звісно, можуть користуватися й малю
ванням. І в вирізуванні, як і в кожній дитячій праці, не треба да
вати дітям готових зразків, так званих шаблонів, які ще занадто па 
нують по дитячих садках й захистках. Що до малювання, то воно 
має своє особливе, ще й дуже велике, значіння в житті дитини. Охо
та до нього виявляється инколи дуже рано, у дітей 1 1/2 р. Найперші 
каракулі (мазки) що не мають дефинитивного завдання, дитина не 
має й на думці щось намалювати, це ще несвідоме бажання коорди 
нувати рухи руки й ока. Поволі дитина починає фантазувати й, ма
жучи на папері без всякого ладу лініі, смужки, голосно поясняє: «ма
люю хату». Безсилі дитячі руки мають сміливість виказати абсолютне 
незнання. Майже на 4 році діти дають вже деякі малюнки насампе
ред постаті людей, хати, спиральна линія чи смужка означає у них 
дим, якого завше сила виходить з  коміна. Помалу дитина починає 
малювати усе, що бачить коло себе, усе, що має задля неі інтерес, 
викликає іі цікавість. Взагалі дитина не дбає, щоб іі малюнок був ціл
ком правдивий, вона лише накидає деякі річі, що дуже вразили іі. 
малює з голови, по памьяти, малює більше символи, дає до них пояс
нення словами, сама дуже гарно розуміється на них і часто захоплюєть
ся своім символичним нарисом, і це для нас найцікавіща графична 
мова, в якій дитина цілком правдиво, інтимно сама себе виявляє, що 
і чим саме іі вразило, що захопило й найглибше з ріжноманітних 
вражіннів,  які вона вбирає в себе з свого оточення. Іі фантазія далеко 
попережає й технику, й дитина осягає бажаного ефекта иншим разом 
якими-небудь двома, трьома  линіями. Дорослим нема чого втруча
тися в цю досить натхненну працю, нетреба виправляти техничні 
помилки: вони залежать більш від того, що дитина не досить уважно 
придивляється до річей: добре й інколи малювати разом з дитиною,  
краще усього привчати дитину як найкраще придивлятися до річей . 
Межи нами так мало порядних малярів не через те, що мало в нас 
талановитих людей, а через те, що ми з дитинства так мало навчилися 
як слід розглядати усе, що навкруги нас, бачити і розуміти фарби, 
постаті, форми.

В душі дитини заховано багато невимовленого змісту, який шу
кає собі найкращого виразу,  дитина має свій роз у м, свою логику-
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іі думка свіжа й суцільна, вона не розпорошена , як наша. 
Вона й малює відповідно своім думкам, але іі  бракує спостереженнів, 
сталоі техніки. В цьому запомога одна - звичка, призвичаєння. Я ба
чила, як одна дів чинка настирливо змагалася намалювати коней, до 
яких мала пристрасть. Вона перемалювала з усяких книжок малюн
ки і усякі постаті коней. Спочатку в неі нічого не виходило, але за 
півроку вона так навчилася, що могла зовсім гарно намалювати 
коня дуже схожого на іі власного. Чимало тут запомагає перейма ння, 
через що й добре малювати разом з дитиною: вона непомітно пе-
реймає, засвоює ваші рухи, ваші спостереження. Малюнок дитини 
це його правдива графична мова, індивідуальна й разом зрозуміла 
задля усіх народів усяких  часів. В справі докладного розуміння 
психологіі дітини мають велика значіння збірки дитячих малюнків: 
треба тілько разгледити, що в них усіх є загального, властивого ди- 
тячій психологиі того або другого віку, а що індивидуального, осо
бистого. Перший почав збирати дитячі малюнки не педагог, а маляр 
Коррадо Риччі. Він взагалі цікавився народніми творами. Його вра
зили прості малюнки, накидані чієюсь ненавченою рукою на арках 
мосту в Римі. Після нього вчені антропології збирали малюнки й ди- 
ких народів, й дітей, усе дошукувалися єдности межи тими й дру- 
ггими. Найбільше колективував дитячих малюнків бельгійський педа
гог Рума, який робив з них цілу виставку. Йому цікаво було порів
няти малюнки дітей ріжних народів й ріжних краін й побачити, як 
яскраво на них відбивається оточення, що, звичайно, робило на дітей 
своє вражіння. В дитячих малюнках помічається зовсім другий роз
мах фантазіі, аніж у дикунів; зате дикуни ніколе не роблять в своіх 
малюнках таких логичних помилок, яких чимало зустрічаємо в дитя
чих. Правда, малюнки дітей й дикунів мають межи собою те спільне, 
що в них багато руху й усі вони складаються з найпростіщих линій, 
улюблені темп у них теж майже ті самі людина й звірі. Порівняння 
усіх цих малюнків виявляє деяку спільність, але вони ж мають й 
характерну особистість,  оригинальність.

Ще Фребель звертав увагу на те, що в малюнках дитина краще 
усього себе виявляє. Ій подобається вільна гарна поза: коли дитина 
щось своє малює, вона й не боіться, й не чує нічого на вкру ги себе, 
уся захоплена своєю думкою, змаганням дати ій найкращий вираз; 
тут вона розбирається й  в   цілому, й в деталях, виявляє памьять, 
яскраві спомини глибоко захованих, дужих вражіннів. Фребель в 
малюванні справедливо бачить найкращий грунт задля просвітнього
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впливу па дитину, й воно ж, кажучи темною Фребелевською мовою, 
„є закінчене приєднання творчих сил дитини до життя й виявлення 
його свідомої волі в координаціі рухів." Через це малювання має ве
личезне значіння й в вихованні, й в освіти дитини, а також має 
псиихологичну вартість задля іі вихователя. Хист до малярства ши
риться в звязку з загальним розвитком фантазіі, уваги, спостереження, 
разом з цікавими новими вражіннями; правда, бувають й такі діти, 
що взагалі кепсько розвинуті, негаразд реагують на вражіння, але 
виявляють особистий нахил до малярства й ним краще, аніж словом 
або якими другими працями показують властивий ім х исть. Цікаві 
досліди бельгійського психолога-педагога Декроли, який підкреслює, 
що задля малювання необхідно навчити дитину добре додивлятися, 
привчати мьязні ока захоплювати усякі напрямки, пропорціі  схоплю
вати, яка лінія  довша, товща, а яка трохи коротша й тонша. Експе
рименти Декроли доводять, що розумітися в цих одмінах дитине 
може лише на 8 - 9-му році; руху діти наддають своім творам 
якось безпосередно й 90 % дитячих малюнків й справді повні руху. 
В цікавому досліді Рума: La laugue graphigue de I'enfant показані 4 
ступні розвитку дитячого малюнка: 1) немає жадного руху,- завдання 
пояснюється словами: 2) рух виявляється схематично в відносинах 
річей межи собою: 3) помічається деякий рух, обличчя зміняють вираз 
4) ріжні особи в тому самому малюнкові мають ріжні рухи, відповідні 
іх спеціальностям. На підставі анкет своіх Рума запевняв, що на 2-му 
ступні розвитку стоять діти 6 - 8 лііт, на 3-му -діти 7 -8 літ й тіль
ко 14 літні доходять до 4-го ступня. Але не можна з такою певністю 
формулювати ріжний розвиток малярського хисту: є діти, які виявля
ють куди раніш й почуття руху в малюнках, й розуміють якось ін
стинктивно пропорціональність й  перспективу. Це залежить й 
від індивідуального хисту, й від умов, в яких живе дитина. 
Спостереження Кірп енштерна теж  впевняють, що 51%  дітей 
6— 7 літ не розуміють перспективи зовсім, що хлопці краще іі 
розуміють, аніж дівчата, серед яких 86% в цьому віку не знають іі 
зовсім. Але взагалі задля п с и х и ч н о г о  й методичного завдання не 
має з начіння краса або  технична закінченість малюнка. Спенсер 
правд каже, що головне в тому, щоб "дитина навчи
лася висловлюватися малюнком. Не краса малюнка задля нас дорога, 
а щирість виразу дитячих думок. Т им то й бажано, щоб ця „гра- 
фична мова» вживалася в цілому курсі дошкільного й шкільного 
навчання, бо це найкращий- трудівничий метод задля дитини,
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щоб виявити й своі знання, й своі почуття. Поводження вихователя 
під час малювання мусить бути таке саме, як й в час других праць,— 
як найменше активноі запомоги, деколи тілько нагадати що- 
небудь з пережитих вражіннів дитини, щоб полегчити ій згадати чи 
постать якусь, чи картину, роспитати, що саме хоче малювати дити
на, щоб це примусило іі зібрати своі думки й згадки й свідомо взя
тися за працю, а деколи то й нічого цього не треба,—краще зали
шити дитину іі вільному натхненню. Користно инколи розбирати в 
гурті дітей іх власні малюнки, звертаючи увагу лише на ті або 
другі позитивні риси кожного м алюнка, не висловлюючись про не
гативні, щоб не дати згаснути вогнику с амостійноі творчости. який 
жевріє в кожного малого маляра, й не похитнути його віру в своі 
слабенькі рученята. Треба також давати дітям ріжноманітну маляр
ську працю: або малювати зараз слідком за новим свіжим вражінням, 
або навпаки, по згадкам—й тим зміцняти зорову памьять й увагу. 
Можна инколи за день чи два сказати дітям, щоб вона добре обди
вилися ту або другу  річ, картину, місцевість й потім з голови, по 
памьяти вже намалювали в класі. Можна запропонувати більш доро
слим дітям малювати протилежности  напр., сажотруса й пана, шар- 
манщика й купця, пожарного або москаля й селянина. Цікаво давати 
й колективні праці на одну ж таки тему, щоб побачити, як виявляти
муться ріжні індивидуальности. Нема чого й казати, яку велику вар- 
тість має малювання задля вчення геогріфіі, природознавства, істо- 
ріі, а найбільше задля розуміння художньо—літературних творів.

Що до матеріялу, який ми даємо дітям, то Фребель радить ма
лесеньким дітям давати пісок й паличку до рук задля перших ма
лярських рухів. Дає раніш малювання роскладати лучинки, скалочки, 
щоб привчити око до линій, після знайомства з тілами дають 
дітям й кубики, й виліплювання з глини. Лаура Пластед—Handwosc 
and its place in carly education—дає досить великі листи паперу й 
олівці, крейду й класну дошку або листи темного паперу. Олівці й 
чорні, й кольорові дає, але радить як найраніще переходити до акварелі 
й так, щоб діти сами скомновували фарби. Не треба справді забувати, 
що, малюючи, діти мають знайомитися не тілько з линіями напрям
ками, пропорціями, рухом й т. ин., а також й з  кольорами, й дуже 
уважно повинно слідкувати за тим, оскілько вони правдиві кольори 
вживають, розмальовуючи або якогось звіра, або якийсь пейзаж. Мон- 
тессорі, яка наддає великого значіння тому, щоб діти добре розбирали
ся в кольорах й навчалися іх своіми власними спостереженнями, дає
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дітям багато розмальовувати усяких шаблонових квіток, звірів, листя 
й, коли дитина помалює корову блакитньою або зеленою фарбою, вона 
нічого ій не каже, але на другий же день разстарається показати д и
тині живу таки корову й знов підкине ій задля розмальовування 
шаблон корови,-  і отак аж поки дитина добре запамьятае собі фарбу 
того або другого звіра, квітки й т. ин. На жаль, при цій роботі вжи- 
вають шаблонів, які напевне шкодять розвитку вільного творчого ма
люнка дитини. Але діти так милуються в розмальовуванні, що ім 
можна давати розмальовувати готові малюнки з старих часописей, 
картки поштові й т. ин.  аби вони добре вчилися не робити лю
дей блакитніми, а дерева червоними. У Пластед бачимо гарний зра
зок, як вчити дітей примічати ріжні кольори в природі й як іх пе
редавати. В погожий гарний ранок, коли по ясно-блакитньому неп- 
пливли ніжні, мов бавовна, хмарки; садівниця викликала дітей на ши
рокий майдан й дала ім добре надивитися на це небо. Потім діти вер
нулися до хати й ім запропоновано було намалювати, як вони ходять, 
це небо, ці хмарки. Такі праці можна пропонувати дуже ріжноманітні; 
від них розвивається зорова памьять, звичка розбирати усі численні 
кольори, якими так роскошує наша південна природа.

Крім тоі праці, яка відповідає найбільше інстинктам дітей, йдуть 
праці з ріжного матеріалу, які гаразд розвивають силу й, спритність 
дитячоі руки й користні задля вироблення усяких життєвих річей, 
але й в цих працях необхідно, щоб фантазія дитяча, самостійний ін
терес виявлялися як найкраще. Діти люблять дерево, вони завше 
почувають себе щасливими , коли допадуться до молотка, цвяшків й шмат
ка дошки. Ця праця цікава тим, щ о  захоплені нею діти можуть собі на
робити чимало цяцьок, возиків, столів стільців в ляльчину хату, собі 
рамок, скриньок, поличок й т. ин. Струмент столярський викликає у 
дитини самопочуття відповідальності.  Вона знає, ще може ним собі 
велику шкоду зробить, коли матимо в руках пилку, обценьки та фу
ганок. Це примитивне столярство можна використати й з методоло- 
гичною метою, щоб виробляти ріжні історичні річі класичні римсь
кі вози, зразок колизея, середньовічних палаців лицарських и т. ин. 
Цінно теж, коли дитина знає, що вона може собі й дзиглика зробить 
й дров напиляти, й тина загородити, - це виховує свідому незалежність, 
яка дуже багато важить в життю. Крім обробляння дерева, користно на
вчити дітей такоі праці, яку знали усі народи на найперших ступнях 
культури—плести усякі річі. Сітями колись собі харч люди здобували, 
на плетених радюжках спали й сиділи. Дітям дається спочатку
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мягкий матеріял -  тясма, вовна, нитки, папір, (але бажано затримуватися 
як найменше на панірових виробах), солома, рафія, й, врешті, лоза щоб 
робити з неі кошики. Ця праця мусить бути викликана якою—небудь 
життєвою потребою, напр.  треба дітям торбинки собі сплести, щоб 
хустку сховати, гамак також можна сплести задля слабого товариша 
на літо, кошика, щоб по гриби та ягоди ходити, іі діти весело беруть- 
ся за працю, самі собі одбирають кольорову тясму або папірці. Звісно, 
тут вже більш одноманітна праця, але й цим разом треба викликати, 
скілько мога, самостійну думку дитини, іі власний інтерес. Обік ціні 
праці й де шитво й вишивання, вони такі потрібні в життю тай діти, 
особливо дівчата, дуже охоче до них беру тся. Але не треба вважати 
цю працю за спеціально й виключно жіночу: хлопці теж мають вчи
тися, як гудзика пришити, як штани собі залатати. До вишивання 
малі хлопчики дуже прихилхні, але потім це проходить. Дівчатам ви- 
шивання й всі близькі до нього работи вирізування, мережка, дають 
чимало задоволення іх природному художньому хистові в справі 
вигадування узорів, в підшукованні гармоніі й комбинацій кольорів: 
инша, гарна своім творчим замислом, вишита хустка або рушник та 
це ж ціла поема дівочоі творчості.  По деяких захистках для біженок 
нашого півдня багато роблять таких виробів й треба дивуватися, як 
дівчата літ 10- 1 2  вже сами вигадують везерунки, відповідні іх рід
ному украінському орнаменту, як гарно стилизують старій взорці з 
таким смаком іі красою. Звісно, цю працю не треба зараз перевертать 
на ремество й давати дітям (хоча й більш дорослім 12- 15 літ) сиді
ти за цею роботою по кілька годин обовьязково щодня. Ні хай й ця 
праця допомагає виявлятися творчим силам й не втомлює дітей й 
не гасить іх інтересу до неі уніформеними техничними вимогами.

Крім цих відомих з загального вжитку по усіх дитячих садках 
й захистках матеріалів, не треба забувати, що кожна місцевість має 
свою природу дарунками, якоі люди користуються задля своіх по
треб: тут до неба пнуться крейдяні гори, тут сосна та береза обсту
пають гаями село, тут мохи та хвощи плазують по землі під [ногами 
мандрівця, тут глина на кожному кроці зустрічається, а там льон- 
та коноплі ростут по городах. Дитина мусить ознайомитися з усяким 
місцевим матеріалом, використати його поки що задля своеі праці 
та і потім, ставши дорослими, вміти в діло пускати всі місцеві 
природні скарби задля більш практичних потреб. Ми бачили, які 
гарні річі вирізують діти в захистках на Ворожінчині з крейди, цілі 
хатки, церковки, усю азбуку на маленьких крейдяних цеглинках
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Там, де конопель сіють багато люди, треба, щоб діти  вчилися робити 
з неі шворки, товкти насіння й т. ин. Але є у нас на Вкраіні така 
праця, на яку треба звернути найбільше уваги,—це праця коло зе- 
млі—хліборобство. Ця праця так тісно звязана з природознавством, до 
неі мають нахил майже усі діти, бо в них дуже дає себе знати 
інстинктивне бажання порпатись в землі, порати іі. Бажано починами 
з найпростішого: хай діти мають своі вазони з квітками, які вони 
сами посіють, сами й доглядатимуть. Далі треба, щоб кожний за
хисток мав свій садок, город, який-небудь зайвий шматок землі, 
де діти могли б скопати собі та обробити так звані „спробні грядки". 
Там вони не тілько сіють кожний, що йому найбільше до смаку— 
моркву, горох, огірки, але ще й мають змогу робити усякі спостере- 
ження; вони сіють тут ріжноманітне насіння, яке поназбирували на 
екскурсіях, зацікавившись його дивовижною формою: летучки
з цикорію, маленькі зернята з сосни або ялини, настурціі й т. ин. 
Тут дитина придивляється, яка рослина краще виростає на сонці, а 
яка в холодку: якій треба угнояноі чорноі землі, а якій присипати 
піску, або золи, або крейди. Вона спостерігає, які комахи підгризають 
корінь чи стеблину рослини, які ш к о д я т ь  (ведмідка в землі, черва, 
тля), а які тілько літають навкруги квіток—метелики, бджоли. У Д. 
Єртлі наведено деякі сторінки тіх щоденників, які пишуться дітьми, 
що росказують в них про своі спостереження і догляд грядок; тут 
ми бачимо, як ці грядки дають дітям цільний, цікавий біологичний 
матеріял, як вони наближають дітей до природи, викликають увагу 
до усяких іі зьявищ. 1 0 -го Травня коноплі та льон випустили парост
ки; в коноплі зьявилося 4 листочки, у льону—2. Чимало листочків 
конопель помнять—це робота зябликів. Одного з них я сам бачив: 
сидить на дереві тай висвистує. Деякі рослини зовсім привьяли, бо 
коріння іх чисто поіла черва. Ми напьяли сітку понад грядкою, щоб 
захистити іі від горобців. —17 Червня. Коноплі вже ростуть 7 тижнів. 
Вони випьялася вгору аж на 70 сентиметрів, іх жорсткий лист має 
форму людськоі руки. Равлики поіли аж три стеблини, які були вже 
40 сентим. заввишки. Ми застукали одного з равликів саме на тому, 
як він виідав стеблину. Це ж вони й лист поточили й він увесь 
став діравий. Льон наш теж вигнався, вже зрівнявся з огорожею. 
Він був би ще вищий, але дощем його прибило. Правда, й стеблина 
його занадто тонка, бо ми дуже густо насіяли". Й так йде через усе 
літо; ціла низка живих спостереженнів, ціле багацтво знання без- 
посередно схопленого під час близьких стосунків до самоі природи- 
Така организація справи полишає гарний настрій, добре впливає на



— 69 —

здоровля, викликає увагу й дає привід до усякої ріжноманітноі 
праці: дитина малює рослину в ріжні моменти іі розвитку, іі лист, 
квітку, вона збирає в колекцію шкодливих комах, яких тілько зустрі- 
чає, засушує цілу рослину, коли вона саме розцвіте, а потім коло 
неі приклеює іі плід—стручок, головку маку й т. ин. Задля колек
цій треба наробити маленьких скриньок, сачків, терарій, щоб спосте- 
регати, як жаба знаходить черву й ість равликів, як ящірка хапає 
мух й т. ин. Тут в садку можна поставити й вулик бжіл, щоб 
познайомилися діти з цікавою роботою й звичаями бжіл й привча- 
лися до пасішництва. Кожна дитина мусить знайти в своєму за
хистку цікаву, улюблену працю, яка викликала б дожиття усі іі творчі 
сили й здібности, що дрімають на дні іі душі й згасають, не маючи 
можливости виявитися.

* *
*

Так праця дітей використовується задля психологичних й ме- 
тодичних завданнів за увесь дошкільний період виховання. Але, крім 
того, праця має ще й соціяльне значіння задля виховання. Перш за все 
вона захоплює дитину не тілько в іі індивидуально творчих почуттях 
вона викликає у неі відразу також й соціяльний інстинкт; дитині 
мало бути самій задоволеною своєю працею: вона прагне почути 
чужий присуд. "Нормальна людина, каже Болдвин, навчається усе 
обмірковувати на підставі спільноі громадськоі думки. Дитина утво
рює нові комбинаціі линій, форм, постатів, але сама не довіряє собі 
й шукає соціялього присуду, який й наддає кожній праці ту або 
другу вартість. З цього складається якесь спільне єднання, що задо
вольняє маленького робітника". „Иншим разом,—каже далі Болдвин,— 
вимога громадського присуду стає у дитини такою міцною, що вона 
зовсім зневіряється в своій праці, губить нормальну самоупевненість". 
Вимога громадського присуду виявляє себе в 3—5 роках, коли ди
тина вже не боіться й не соромиться чужих людей й коли виявля
ється у неі соціяльний інстинкт. Деякі діти, з непевною вірою в своі 
власні сили, через шукання чужого присуду виробляють так зване 
„повторне обмірковування": вони хвилюються, що-то люди на це 
скажуть. Тілько ті річі й мають задля них вартість, які ухвалені 
"людьми", товаришами, родиною. Це вже ненормальні індивидаль- 
ні прояви, вони зовсім не бажані, бо від них дитина стає легкоду
хою, полохливою, губить усяку самоупевненість. Такі діти то май
бутні так звані "жертви осередка", яких так багато в нашому громадсь
кому життю,  про яких звичайно кажуть, що іх „оточення заіло"
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виявляючи цим страшну мізерію індивидуальноі вартости саме даного 
субьекта. Виховання мусить виробляти в дитині пошану
й до своєі індивидуальноі вартости, й пошану до гро
мадського погляду, треба збогатити дитину певністю в своі
субьєктнвні творчі сили, вірою в коштовність своіх думок, а також 
научити іі визнавати і поважати погляди других людей. Такі люде 
й будуть сміло закладати підстави задля нових кращих форм життя- 

Друге соціяльне значіння ручноі праці виявляє себе тим єднан
ням, якого вимагає усяка спільна праця, а тим б льше за тоі колек
тивноі праці, яка не заважав вільному прояву індивидуальноі твор
чости, але нахиляє усі думки до єдиноі мети, викликає зусилля най
краще гуртом зробити свою працю. Так, при вирізуванні з окремих 
индивидуальних деталів складається одна гарна картина, до якоі кож
ний додав свій спомин, своє врзжіння (чи з екскурси, чи з оповідан
ня); так само й при збудуванню піщаних сел, міст. При гуртовім ма
люванні на чорній дошці малюється, звичайно, кольоровими крейдяни
ми олівцями ілюстраціі відповідно до тієі або другоі мети. При усякій 
такій праці індивидуальна творчість хоч і виявляє себе, але в згоді 
з колективною думкою, з гуртовим завданням. Це дуже гарна школа 
характеру. Колективна праця й колективні завдання ширяться разом 
з тим, як виростає дитина й поширюється іі загальний рівень знання 
й свідомість своіх обовьязків. Замість однієі грядки колектив, гурт 
Дітей береться до цілого городу, робить огорожу, гуртом рубає чи 
дрова, чи гилки задля гороху на грядках, гуртом чепурить, замітає 
подвірря. В одному захистку діти сами надумалися зробить греблю 
й місток через рівчак, щоб ближче ходити на найнятий город, є дна
ють дітей екскурсіі далекі, коли усі мусять один другому допома
гати, обирати хазяіна, щоб годував усіх подорожніх, атамана ватаж
ка, щоб керував екскурсією, казав, коли й де спочити, де роста- 
шуватися на ніч й т. ин. єднають дітей ще краще гуртові підготовки 
до якого—небудь свята: тут вони спільно обговорюють програм свят
кування, що викликає иноді гарячі суперечки, але в кінці усі прихо
дять, звичайно, до згоди й накреслюють загальний план святкування 
й індивід уальні, окремі обовьязки кожного участника. Декорують 
клас, вчать пісень, декламаціі, читають реферати. Що більше колектив 
организує усяких таких святкуваннів, то краще живе громадка спіль
ними інтересами, бо тут стілько виявляється спільних пережив н н ів. 
почуваннів, а заразом розвивається й естетичний смак, й інтерес 
до праці, й чуття гармонійноі єдности цілого колектива. Через щось 
по захистках й дитячих садках дуже мало орга нізують таких свят
куваннів, тілько Різдво одбувають звичайною традиційною ялинкою.
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Скілько ж то у нас на Вкраїні є гарних національних свят, кожне з 
своїми поетичними обрядами, піснями, напр., весною Русальчин Тиж- 
день, влітку Йвана Купайла, обжинки, зімою та восени можна свят
кувати Андрія, организувавши ворожіння, "калиту", стрітення, 
коли зіма з весною зустрічається. Можна було б дечому навчитися 
й у японців, які святкують сезони ріжних квіток, напр., свято виш- 
невого цвіту. У нас весна така багата на квітки, - хіба не естетичне 
вражіння зробив би день „конвалії", день фіялки пахучоі або бузку, 
день розцвіту садків, коли немає у нас самоі вбогоі хати на Вкраіні 
веселій, біля якоі не пишалася б білими шатами вишня або яблуня. 
Діти на кожний такий день мали б скласти свій програм, вигадати 
казку, з запомогою садівниці одіну кати відповідні вірній та пісні 
скласти яку—небудь драматизацію моменти, піти  на е кскурсію. Такі 
свята знайомили, ріднили б дітей з природою, викликали б ріжнома- 
нітні творчі сили й усе тісніще єднали б колектив спільною радістю, 
спільною працею. Межи другими працями, користними при органи- 
заціі свята, варто звернути увагу на улаштування театра ляльок
або театра тінів. Взяти треба яку—-небудь казку (для малих дітей),
яку—небудь історичну драму або поему (для старших діток), вималю
вати усю обстанову тодішнього життя, навирізувати з картону і на 
робити силуетів задля ляльок чи тінів. В Чехії велику ролю оді- 
грав такий театр по школах задля національного відродження на- 
рода. Такі вистави з ляльок мають велике значіння й задля розвит- 
ку мови, бо за ляльок мусять балакати самії діти поза коном. Нема 
чого казать, що й ця праця розвиває і поглиблює у дітей естетичне 
почуття; та й взагалі естетичними вражіннями, красою мусить бути 
пройнята уся атмосфера кожного, хоча б і вбогого захистка або де 
чого садка, бо в цьому полягають найкращі змагання до краси й 
добра. Красою й добром мають бути натхненні усі дитячі забавки, 
праці, оповідання, читання, взаємні відносини дітей межи собою й 
садівниці до діток і все поводження іх.

Третє соціяльне значіння праці в тому полягає, що вона найкра
ще регулює відносини окремоі дитини до усього колективи з погляду 
засвоєння конкретних обовьязків й зміцнення почуття відповідально
сти. Такою працею більш усього стає так звана господарська праця:  
порання в хаті, варіння страви, лагодження одежі. Ми вже бачили, 
як і в домах Монтессорі й західно, європейських захистках діти з са
мого малого віку вже п ривчаються до господарства, навчаються че
пурно іі чисто держати своі хатки й усі своі річи, бо охайність це
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найперша естетична вимога: де бруд, порох, безладдя, там не може 
бути й краси. Мусить в кожному захистку панувати така атмосфера, 
де кожна хата— люба дітям, як рідна, а не як чужа, казенна; вони 
мусять чепурити іі не по наказу, а по сво й добрій волі, по своій 
охоті, щоб кожна дитина була вірним товаришем другій й запомагала 
одні одній, одягаючи й роздягаючи малих, латаючи одіж, шиючи на 
себе й на других. Але й тут, як і завше, праця не повинна ставати 
суворим й важким обовьязком. Краще поділяти працю межи дітьми 
Гомеопатичними частинами, усе п обільшуючи обовьязків з віком ди* 
тини. Бажано, щоб сам дитячий колектив (хоча б з дітей 5 -6  літ) 
був организований в самоурядову громадку, щоб діти свідомо відно
сились до своіх громадських обовьязків й вчилися справедливо іх 
поділяти межи собою. Кожна дитина має право сказати, яку чорну 
працю бере вона на себе на цей день, на цю свою чергу. Хай ця ро
бота дуже детализується межи дітьми, що по черзі справляють іі, але 
хай вона виконуєтся ними як найкраще, як найпильніще й з найбіль
шою охотою; хай цей, коли його черга прийшла, знає лише самії ми
ски та горшки, другий—сами кухлики та шклянки; одному доруча
ють ножі, ложки й виделки, другому— столи й стілці в ідальні; один 
гурток дітей постачає дрова, другий, - воду; один нехай замітає ха
ту вранці, другий—після обіду, третій— наніч; одним доручають пиль
нувати дитячих цяцьок, другим— книжок й всяких до науки потрібних 
річей. Така господарська нарада, що поділяє чергу, збирається що
тижня, вона має право робити вказівки всім, хто не досить гарно 
виконував своі обовьязки. Д іти також мають право висловити, чи во
ни й в другу чергу раді виконувати ту саму працю, чи беруться до  
другоі, можуть навіть, з дозволу господарськоі дитячоі ради, на яких 
2 —3 дні й зовсім ухилитися від господарськоі праці, щоб потім жва- 
віще до неі взятися. Так, в добре організованому дитячому колек
тиві, з до ладу поділеною відповідно до віку й розвитку дітей робо
тою, поволі виховується маленький самостійний робітник, майбутній 
Сольнес, будівничий нового життя: у його будуть розвинуті усі при
родні творчі сили, в його вдачі складеться міцна воля, якою він 
опанує усякий матеріял й яка дасть йому змогу виконувати своі 
обовьязки перед громадою, ніколе не принижуючи свою індивидуаль- 
ність й шануючи товариство. Такі то психологичні, методологичні й 
соціяльні завдання дитячоі ручноі праці. Відомий вчений Едвин Тей- 
лор так підраховує усі користні наслідки, які дає нормально переве
дена ручна, праця задля виховання дітей; вона розвиває: 1) хист до 
усякоі ручноі роботи: 2) виховує звичку радісно працювати; з) дає
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зміцнює добровільну дисциплинованість, 5) активну самостійну ува
гу, 6) силу волі й упертість в осягненні мети, 7) самодіяльність. 
8) індивід уальну творчість, 9) здоровий розум, 10) знайомить й під- 
готовлює дітей до ріжних майстерств; 11) утворює звичку, потребу 
праці і 12) показує шлях до щастя.

До цього можна було б чимало ще додати. Не повинно також 
забувати користний вплив праці на физичне здоровля дітей й нашу 
моральну рівновагу, яку праця звичайно утворює в душі дитини, 
одбиваючись на усьому организмові й настрою іі. Нам доводилося 
бачити, як великий вчений педагог Лесгафт тілько добре й раціональ- 
но організ ованою ручною працею повертав в нормальне становище 
зіпсовану недоглядом й поганим вихованням дитину, повертав ій 
загублену рівновагу душі й тіла.

Кажуть, гулящі рученята шкодливі! Але шкодливі й ті ручки й 
головоньки, які задурені шаблоном, стомлені понадмірною примусовою 
працею. Ручна праця—великий принцип, але не можна перевертати 
іі в один пасивний мануализм, пристосовувати до однієі мети—як- 
найбільше виробити усяких річей. Мануализм (від лат. слова menus- 
рука) мусить бути міцно звязаний з інтелектуаліз мом й виростати з 
психологичних основ виховання, тілько в такому разі він дасть чима- 
ло користного, виховає вільних творчо натхненних робітників, 
зробить працю бажаною, необхідною для усіх. За таких умов розвит
ку й організаціі праці потенціяльно дуже збільшиться у пас продук
тивноі сили, збільшиться людей, що шанують працю іі здатні до
усякоі роботи, а сама праця—вільна, творча й радісна праця стане 
гаслом нового життя.

___________  

УІІ.

Розвиток мови д итини.
Дитина родиться з готовим вже знаряддям для того, щоб голосно 

говорити—має язика, вуста, горлянку, легені. Але вона не має мови- 
бо не має жадних думок, жадних уяв. Вона кричить, коли ій холодно
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чи голодно, користується усякими можливими звуками, щоб виявити 
своє задоволення або своі пекучі потреби. З початку ці звуки 
складаються лише з голосівок; потім за кілька місяців дитина нав
чається вимовляти виразно й деякі з приголосних звуків, насамперед 
губні, згодом виявляє вона велике задоволення, коли зможе, ті самі звуки 
повторювати кілька разів: ба -ба—ба, ма— ма— ма, мов бавиться, сама 
себе слухаючи; инша дитина, тихо лежу чи, може вимовити більше, як 40 
ріжноманітних звуків, які не мають жадного значіння, але дуже  по
добаються самій дитині; вона іх переймає з мови, якою до неі звер
тається мати, яку вона чує навкруги себе, в колискових піснях, 
яких ій співають. В цій примитивній мові можна розібрать деякі 
окремі моменти. Так, одні підкреслюють: 1) самий крик без усяких 
певних голосівок; 2) потім виявляються голосівки і навіть з деякою 
мелодійністю; 3) щось губами ляпа: 4) промовляє звуки губами, 
горлянкою, носом; 5) зубні звуки; 6) перші слова. Психолог Стерн 
дає таку схему розвитку мови у дитини: 1-й рік- час невиразного 
белькотання, переймання усяких комплекс в звуків, початок розу- 
міння тіх слів, що сама вимовляє; 2 -й рік- час трохи свідомо і зву
ковоі реакціі  - однословні вирази, речення, далі йде переймання зву - 
ків, під кінець запас іх значно збільшується, річі вже мають своі 

           певні назвиська, є вже деякий запас реченнів, іменників, діє
слів, прикметників. На 3-й рік вже маємо мову без жадних флек
сій, тілько з самих головних незалежних реченнів, без усяких до
даткових, але зьявляються вже речення запитання, оклику і затвер- 
жування. Сама дитина чимало слів самостійно утворює. З 1-го року 
діти вже розуміють і переймають чужі оповідання, заучують вірші 
дуже охоче, повторюють іх, радісно підспівуючи; переймають вони 
вірші слухом і пильно стежать за рухами вуст (губ) того, від кого 
іх переймають. Що краще вірші уритмовані, то легше діти іх завча
ють. Запомагають в цьому навчанні, каже Стерн, ілюстраціі до вір
шів. Завчають иноді одразу  навіть чималий твір, по ритму, не ро
зуміючи його детально, а захоплюючись милозвучністю і тим, що 
скілько та ще й яких то слів вона може наговорити! Звісно, цим 
не треба зловживати, але в усякому разі вчення віршів і прози по
ширює розвиток мови у  дитини. Болдвин теж наддає великоі ваги в 
розвиткові мови процесові переймання, але він підкреслює, що вар
тість мови не в самих словах, які промовляє дитина, а в тому, що 
мова є знаряддя в справі розвитку розуму. Переймаючи звуки і 
с лова, дитина мов прочищає перед собою шлях до ширшого розу- 
міння слів, як виразу думки. Мова формує думку дитини, керує нею,
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веде дитину шляхом розвитку загальної культури. Колись діди дали 
нам слова, в ці слова вони вклали усі своі знання, усе те, що вони 
зрозуміли в своєму оточенні і зуміли знайти йому вираз, назвисько. 
Мова— то ж корона, то ж вершечок, перемога виразних, виявляючих 
рухів людини. Користуючись мовою, людина постійно ставить себе 
в контакт з людністю, постійно вивіряє своі думки, своі вирази,—  
чи вони придатні задля розуміння з боку, сторонньою людиною, 
чи вони варті переймання і поширення. Дьу наддає великого соці- 
яльного значення мові, вона передає думки і вражіння одноі людини 
другім, В ній реализується, з д ій с н ю є т ь с я  с о ц ія л ь н и й  інстинкт людей. 
Так повинно ставитися і до мови дитини, і щоб вона найкраще роз
вивалася. треба, щоб дитина зазнавала цікавих задля неі вражін- 
нів, які викликають в неі думку, викликають охоту про ці вражіння 
розмовляти. Через це Дьу і вимагає, щоб з дитиною більше розмов
ляли, викликали іі на розмову вільну і невимушену, в якій дитина 
балакає своєю власною мовою, инколи робить граматичні помилки, 
але ці помилки не варто зараз же тут і виправляти, бо від цього у 
дитини губиться бажання вільно, безпосередно висловлювати своі 
думки. Як помаленьку дибаючи і падаючи діти навчаються врешті хо
дити, так і кепсько балакаючи, помиляючися, всетаки навчаються вони 
говорити, і це природний засіб навчання мови. Дуже цікаво стежити за 
тим, як саме дитина вчиться сама висловлюватися. Тут помічаємо дуже 
субьективний процес: одна дитина починає говорити словами дуже 
рано— на 2— 3-му році; друга довго мовчить, хоча й прислухається 
до усього з великою увагою, чимало розуміє з того, що ій кажуть, 
а сама— ані тобі словечка і виявляє своі бажання, своі потреби руха
ми. В таких випадках радять не виконуватати цих вимог, а викли
кати у дитини активне зусилля, щоб сказати словом, а не рухом те, 
що ій треба. На жаль. маємо дуже мало спостереженнів над тим, 
як утворюється первісна дитяча мова: треба, щоб матері вели що
денники, записуючи в них кожний новий звук, кожне нове слово і 
за яких обставин те слово було вперше сказане, вимовлене. Ось 
одна дівчинка 2-х літ дуже гарно розуміла слово „кицька", але ні одного 
разу сама його не вживала. Коли якось, тілько вона прокинулась, на 
ліжко стрибнула кицька, дівчинка злякалася і на усю хату крикнула: 
«кицька!» Тут переляк викликав нервове напруження, і дитина зразу 
вигукнула те слово, яке вже жило в іі свідомости. Цікаві ті асоціаціі, 
з якими діти єднають своі, ними ж утворені, слова. Одна дитина в 
Франціі звала мило словом „ mener“ , бо перед тим, як іти promener ій 
мили рученята з милом. Другі усіх звірів звуть: «вау вау», бо
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вперше постать звіра злилася з гавканням собаки; усі xоловіки, 
звиxаqно л яді“ по своім однаковим рисам й убранню. Взагалі в 
початковій дитячій мові найбільше реченнів, іменників, а перші 
дієслова вона вживає в способі наказу. Одні психологи записують 
так: на 32 місяці дитина вживає майже 642 слова, з них іменників 
350 І дієслів 150: в 51/2 літ вона вживає 1528 слів, з них 883 імен- 
ників і 321 дієслово. Трессі („Психологія дитячого віку") дає такі 
відсотки до 5 літ: 60% іменників, 20% дієслів, 9% прикметників, 
5% прислівників, 2% заіменників, 2% приіменників, 1,7% окликів, 
0,3% злучників. Помітно, що хлопці повільні ще розвивають мову, 
аніж дівчата.

Цікаві спостереження в цій справі відомого педагога Стенлі 
Холл: він каже, що взагалі спільна творчість слухових прийманнів 
й рухів апарата мови посувається дуже повагом. По народженні вухо 
ще не відкрито задля слухових прийманнів, але вже за кілька днів 
дитина здригується від різкого звука, а на другий м'сяць вже повер
тає головку в той бік, звідки відбирає слухове вражіння і впізнає ма
тір по голосу. Перший однотонний, одноманітний крик дітей скоро 
зміняється, на більш ритмичний, з ріжними голосівками. З голосівок 
пізніще зьявляються і та є, а з приголосних р і с. В розвитку мови 
можна бачити ріжні періоди: то більш активні, творчі, то пасивно,— 
переймаючі. Помічається теж, що наступають і зовсім ясні перерви 
в цьому розвиткові. Взагалі часи, коли саме росте мова, це часи пер- 
вові: дитина силкується як найкраще висловити своі думки, своі 
бажання, іх вже чимало скупчилося в маленькій голівонці, але ви
разів бракує, іі не розуміють, і це страшенно хвилює, обурює дитину. 
Тим то діти межи 2-4 роками завше нервові і до них треба ставити
ся з увагою.

Коли дитина починає розмовляти, вона ще не вимовляє усіх 
звуків, як слід; навпаки, у багатьох дітей деякі звуки зовсім пере
кручені. Як ми вже казали, в час розмови не варто спиняти ди
тину і часто виправляти усякі іі фонетичні і граматичні помилки. 
Але конче треба виправляти хиби вимови. Монтессорі призначає 
задля цього окремі лєкціі. Дітей примушують робити гимнастику 
губ і язика: вчителька добре одкриває своі вуста, щоб дитина, 
вимову якоі вона виправляє, добре бачила увесь іі рот, і вимовляє 
кілька разів той звук або той склад, що дитина не вміє висловити. 
Дитина пильно дивиться в уста учительки, так само повертає язик,
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гак само складає губи і повторює кілька разів невдалий, важкий для 
неі звук. Ця лекція триває 2—3 хвилини, дітей вона потішає, вони 
сміються, а тимчасом за тиждень мова непомітно виправляється, і 
дитина сама підходить до вчителькі і з видимим задоволеннями ви- 
мовляє як найкраще те чудернацьке слово! Тоді вчителька починає 
виправляти другі слова, і дитина ставиться до цього, як до новоі пе
ремоги, що вона своім зусиллям одержує над своіми хибами і по
милками. Ми вже бачили, що первістний дитячий словник складаєть- 
ся більш усього з іменників і з дієслів (та потроху з прикметників). 
Це наддає дитячій мові таку яскравість і мальовничу красу, робить 
іі живою, драматичною, як що можна так сказати. У Монтес- 
сорі діти, як тілько навчаться писати, компонують власні 
твори, цеб то пишуть про усе, що ім на думку впаде. Ці твори ин
шим разом складаються лише з кількох слів, але ці слова- це мальо
вничі вислови дитячих прийманнів. Подаємо тут кілька приклад в: 
„Вояки йшли вулицею і грали, було дуже весело." „Як виросту, 
буду кондуктором." — "Сеньори (пани) іздять на автомобилях,
тоді на вулиці піднімається куряви". —"О, яке Пинчіо 
чудове!"—" Золоті мухи вчора сиділи на л илеях, сьогодня на дзво
никах!" "Мені село більш до вподоби, аніж море, бо на селі є дів
чинка, ми з нею бавимося!" І так далі —усе вирази щирого почуття 
просто, отверто висловленого. «Отак, каже російський педагог Мур- 
заєв,— і нам треба писати задля дітей. Кожний, хто хоче стати дитя
чим письменником, має вчитися цієі дитячоі мови, має пронятися 
тією психологією, яка виступає в мові діток". Найкращою дитяча л - 
тература була б та, що склалася б виключно з дитячих творів. Був 
такий вчитель, що хотів скомпонувати першу читанку з таких творів. 
Деякі уривки, які він подав в одному педагогичному журналі, справ
ді мають красу і такі прості, як проста сама думка дитини. Подаємо 
зразок, не перекладаючи по-нашому, щоб в перекладі не втратилася 
безпосередня краса:

„Лишь одна сосоночка

Виросла в лесу,

Ехал мимо дяденька

И ее срубил!"

Кожну дитину зачепить, захопить, схвилює жаль автора! А не- 
має ані в гуків, ані викриків. Мова спокійна, але цілком драматична; 
в самому факті, в зьявищі драма. Діти люблять швидку драму, дета-
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йшла розмова, но люблять опису, ім потрібне жваве життя, рух. Це 
й є та мова, яка найближча до художнього слова, бо і там, і тут щире 
вражіння. захоплення фактом, яскравість драматичних виразів,

Усі ці спостережння і поясняють нам, яким ми шляхом маємо 
йти, щоб найкраще розвинути дитячу мову: 1) маємо стежити за до
брою вимовою: 2) маємо навчати гарним легеньким ритмичним вір
шам; 3) давати дітям розмовляти вільно, на цікаві задля них теми; 
4 ) нахиляти іх до складання самостійних творів, невеличких опові- 
даннів; 5) росказувати ім найкращі художні твори, які б захоплю
вали іх свім змістом і художньою формою, мовою; 6) робити ще так 
звані річеві лекціі і 7) лекції номенклатури, користуючись засобом 
Монтессорі. Перші три засоби розвитку мови ми вже розглянули; 
звернемо увагу ще на другі. Так, напр., щоб нахиляти дітей до скла
дання оповіданнів, до росказування взагалі, гарно показувати ім ма
люнки; діти люблять роздивлятися малюнки, то дітей 4-5-6 літ слід 
цікавими малюнками нахиляти до оповіданнів. Починати треба з про
стих, але завше цікавих малюнків, які б захопили дитину або рід
ними близькими задля них, або цікавими драматичними випадками, 
подіями. Треба, щоб діти оповідали не з примусу, а по свій власній 
охоті; бажано утворити такий настрій, за якого дитяча фантазія пра
цювала б дуже жваво й задля прояву й знаходилися б слова, що 
зьеднувалися б в послідовних гарних реченнях. Хай перші само
стійні оповідання будуть дуже коротенькі, але вони викличуть в 
дітях охоту працювати в такому напрямі і відшукувати задля цього 
як найкращі вирази. Хай діти засвоюють оповідання такі і перека
зують іх одно другому, то поширюючи ту ж таки тему, накидану, мо
же, досить, схематично одним з них, або вигадають нову: кожний може 
додати якусь деталь, подробицю. Хай діти захоплюються цією працею 
можуть триматися дуже близько до тексту малюнка, можуть і да
леко відходити од його, аби тілько робота була справді творча, бо 
нічого нема кращого і користніщого, я к викликати у дитини творчу 
ясну думку, а думка ясна не може не перетворитися у слово. Гум- 
больдт науково доводить, що мова то є вічно діяльне повторне зусил
ля духа зробити з членороздільного звука вислов думки: мова сама 
є орган, що утворює думку. Тілько тоді наша думка й стає нам ясною, 
коли ми найдемо задля неі певний вираз і спробуємо на других й 
випробувати. Людина тим і говорить, що вона краще від усіх дру
гих живих створіннів приймає в себе усі вражіння, і немає народа.
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людей і навіть в назвиськах однакових річей відбиваються неоднакові 
риси тіх річей, на які звернуть увагу той або другий народ, та або друга 
людина. Нашому слову "веселка" в російській мові відповідає «радуга», 
російське слово "жена" по-нашому перекладено —"дружина", "свадьба"- 
„весілля",—це усе вислов неоднакових вікових поглядів народів на 
ріжні зьявища. Так і у дітей. Один малюнок може ріжно відбиватися 
в уявленні ріжних дітей, і цікаво дати вільний вислов цим індивиду- 
альним прийманням. Треба навчити дітей добре роздивлятися і ба
чити малюнок в усіх його деталях, спіймати також і глибоку грун
товну його думку. Стерн пропонує спочатку дати дітям самостійно 
висловитися про малюнок, самостійно ставити проміж себе всякі 
питання. Потім вже й ми звертаємося до дітей з такими питаннями, 
які звернуть іх увагу на ті деталі, яких вони не помітили, на зміст 
малюнка, які захоплять дітей своім коротким, але живим по 
яоненням, щоб не був перед дітьми мертвий малюнок, а  жива картина, 
життєвий еп ізод. Взагалі можна, додержувати двох засобів, огля
даючи малюнок: або він реальний, потрібний нам задля навчання ді- 
тей— малюнок звіра, наприклад, або купи свійських тварин, або городини 
чи хати, тоді треба детализувати в логичній послідовности, не відсту
паючи від конкретного змісту малюнка, тільки ведучи думку дитини 
до певних асоціяцій. Коли ж малюнок не такий, а художній, прой
нятий певним якимсь настроєм, малює ті або другі психологичні мо
менти, тоді деталіз ація цілком не потрібна, питаннів одразу ставити 
не варто,— хай луче діти сами переймуться тим настроєм і сами за
говорять; так, напр., коли показати відомий малюнок, як собака ви
тягла з води дівчинку і голосно виє, щоб когось покликати, то треба 
дати дітям самим висловитися і, врешті, зробити синтез; яке головне 
почуття тут панує - і  чи його добре виявлено маляром. Иншим разом 
можна після дітських оповіданнів самому росказати цілком художнє 
оповідання на тему того ж малюнка, щоб зміцнити його вплив; иноді 
можна разом показувати два малюнки для вияснення одного я; таки 
психологичного момента, бо наша мета- дати дітям ясне художнє 
приймання, яке б розворушило іх творчу думку, викликало б іх на 
розмову, на оповідання, побороло б ту соромливість, яка взагалі не 
дає дітям зовсім отверто висловлювати своі переживання. Тут, при ху
дожньому малюнкові потрібно як найменче роспитувати і як най
глибше вразити, бо це ціла складна творча робота і для розвитку 
виявлення, і для виробу мови.
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 Що до "річевоі лекціі», то вона теж сполучає розвиток мови з 
розвитком навчання. На «річеву лекцію» береться якась жива істота 
чи нежива річ— чи зайчик, чи морква а городу, чи шматок цукру,-і іх 
розглядають як найкраще. Тут приймають участь усі зовнішні чуття, 
тут викликається увага усього розуму дитини, щоб звязати нову річ 
як найміцніще і найцікавіще свіжими асоціяціями з  попередніми ди
тячими уявами, близькими до тоі новоі річі, з якою діти вперше 
знайомляться. Треба і тут, як і скрізь і завше, викликати в дітях, 
цікавість, " інтерес", щоб іхня увага була розворушена і напружена, 
щоб на такій лекціі діти як найбільше знайомилися з прикметника
ми, з словами, які показують особливі ознаки тіеі річі чи тварини, 
якій присвячено лекцію. Про річеві лекціі ще мова буде й далі, як 
казатимемо про розумовий розвиток дитини, а тут звертаємо на іх ува
гу, як на один з засобів в справі розвитку мови дитини. Що до- 
лекцій по номенклатурі, то іх вживає Монтессорі задля розвитку 
певних уяв дитини, що також не може обійтися без певного слова 
назвиська, синтеза. Затримуються теж 3— 5 хвилин з кожною дити
ною окремо, але дають ясну детерминацію тім самим формам, 
кольорам, ознакам, з якими дитина вже досить добре ознайомилася,
і іі знання лише потребують певного, сталого слова. Справа ведеться 
так,щ о спочатку навчителька каже дитині: оце— трохкутник, оце—ку 
ля, потім змішує у с і фигу ри і просить дитину знайти трохкутника 
кулю, пирамиду і т. ин. Далі питає дитину: а що це таке?- і дитина 
має упевнено, ясно, голосно назвати кожну фигуру. Так само і з кольо 
рами. Велику вагу наддаємо ми впливу того, що зветься "оповідаль
ними годинами». Тепер вони мають широке росповсюження, іх упо
рядковують і по дитячих захистках, і на майданах дитячих, і в чи
тальнях. Добре улаштовані, вони мають велике значіння для вихо
вання естетичного і морального почуття, для поширення знання м о в и
іі найкращих зразках, для зміцнення сили дитячого уявлення. Хто 
з нас не памьятає, як за дитячих літ захоплювались ми, слухаючи 
оповідання чи то няні, чи мами, чи баби, як почнуть вони було нам рос- 
казувати або за давноколишні пригоди, або казку плетуть росплі- 
тають, або малюють картини з мандрів по далеких чужих країнах. 
Слухав би цілу ніченьку і очей не стуляв би, а як урветься чарівна 
нитка оповідання, так і стоять перед очима, не відходять чарівні 
постаті, мальовничі картини, надзвичайні подіі. З якою гарячою лю- 
бовію і пошаною ставляться діти до тіх особ, які чарують іх, 
своіми оповіданнями, тілько забачать іх, киддають усі играшки, 
забувають усі гулянки і обступають оповідача, лізуть йому на



                                                 —81—коліна,заглядаю ть в очі, в уста і слухають так уважно, так чуло. 
"Хто може не вволити волю дітей, коли вони так пристрастно бла-  
гають всі росказати ім казку!" каже психолог Сюллі Кіне, французь
кий письменник, росказує, як в дитинстві він захоплювався опо
віданнями старого капрала, що колись був в полоні у іспанців. 
Згадаймо, як Рейне з насолодою згадує оповідання барабанщика з 
часів Наполеона І, -оповідання, які йому довелося чути малою ще 
дитиною. Вгадаймо Шевченка, як він слухав старого діда і його 
оповідання про козаків, про гайдамаччину. І справді, легко собі 
уявити, через що діти так захоплюються оповіданнями: в кожній 
дитині йде дуже, інтенсивне життя, але вона не може ще постави
тися до нього свідомо, вона прислухається ще сама до своіх змаган- 
нів; в оповіданні, в казці перед нею роскриваеться мов би нове жит
тя, і дитина порівнює сака себе з другими дітьми і дорослими, про 
яких оповідання слухає, порівнює своі обставини; своє життя з ин- 
шими, чиімись, чужими, але такими виразними, ясними, і прокидається 
свідомість у дитини, іі огортає якесь ясне і широке розуміння чу
жого життя, чужих змаганнів, якими захоплюється і його серденятко; ди
тина почуває себе сильною, дужою, шоб усе те велике, страшне і цікаве 
і собі зробити. Це приємний настрій. Дитина наче пасивно сидить, 
слухаючи оповідання мовчки, нерухомо,- може вона лише марно 
витрачає час? чи не користніще було б ій, замість цього, бігати, 
гуляти, працювати? Ні, не марно сидить мовчки дитина, слухаючи 
одно за другим цікаві оповідання, вона глибоко переживає, відчуває 
усі подіі казки, і душа іі збогачується за цей час такими скарбами 
і любови до чужих людей, і співчуття до іх долі. Гляньте тілько на 
дитину, коли вона захоплено прислухається: увесь видочок то 
хмариться, то прояснюється; стежучи за подіями, оченятка глибоко 
заглядають в очі оповідача або замислено дивляться кудись, мов 
перед ними виринають усі ці постаті і Івасика Телесика, і Горбо
коника, і засмученні Снігурочки, що весною журилася, білую холод
ную зіму згадуючи. Устоньки иншим разом мимохіть проказують 
за оповідачем той або другий гарний вираз. Своі улюблені опові
дання діти можуть слухати по кілька разів і бережіться, оповідаючи, 
зробити якусь помилку, не перекрутіть якісь слова, бо за вами 
пильно стежать такі слухачі, яким кожне слово ваше дороге, вони 
до нього звикли, воно у них сполучене з загальним суцільним ма- 
люньком, який вже уклався в іх уявленні. Раз якось одна пані рос- 
казуючи про кота в чоботях, випадково сказала, що кіт, аби взути 
своі великі чоботи, присів на стілець. „Ні, ні!“—закричала уся ауди-



✓

82

торія, страшенно схвильована, ти я; раніше казала, що він сідав 
на скриню. Який там стілець ще!“ Другого разу оповідачка, коли 
росказувала красу і зв ір а , забула сказати. що я к  звір дихав,  
увесь посуд на столі тремтів і свічки майже гасли. Уся аудиторія 
обурилась і додала ці ефектні деталі. Крім того, діти зовсім спра- 
ведливо не. люблять. коли ми додаємо наших звичайних поясненнів 
до художніх оповіданнів. Не треба цих поясненнів, вони лише псу 
ють цільність вражіння. Хто може з певністю сказати, що саме 
дітям цілком зрозуміле, ясне, а що трохи незрозуміле? Дитина 
завше приймає те, що іі душі рідне, близьке, хоч вона і не одразу 
поставиться до нього свідомо. Наш обовьязок давати дитині лише 
справді гарні, художні, пройняті гуманністю твори, дати за часи 
нашого оповідання дитині пережити декілька гарних хвилин захо
плення красою і змісту, і форми. А для цього мусимо навчитися як 
найкраще оповідати, щоб наш голос доходив до, серця дитини і мі
няв силу і тон відповідно до змісту; щоб лцее наше теж грало: то тем-  
ніло, то світлишало і приваблювало до  себе усю увагу дітей. В цьому 
і краса,й сила живого оповідання, коли його не пр осто читають з 
книжки: книжка теж щось штучне, чуже, а оповідання своє, близьке.
Хай діти оточать вас, як хотять, чи приставлять своі стільчики до 
вашого, чи обсядуть вас долі, на травиці, аби тілько утворилася 
інтимна, тиха атмосфера, серед якоі ви спокійно, просто роспови- 
даєте своє оповідання і помалу цілком захоплюєте навіть найбіль
щих пустунчиків та вітрогонів, і вони тихо, нерухомо слідкують за ва
шою мовою, уважно,й  пильно слухають вас. Нелегке це діло вибрати 
як раз таке оповідання, щоб й  дітей захопило, й викликало у них 
той сутоморальний, гуманний настрій, який більш усього склада
ється під впливом художнього  слова. Що молодча віком аудиторія, 
то трудніше вибір зробити, бо у малечі дуже обмежені і словесні за
соби, й обрій свідомости не широкий. Але кожне оповідання мусить 
бути перш усього художнє, давати дітям своєю красою, своим змі
стом радість, радістю викликати думку, чаруватий  серце, й розум. 
Хай наше оповідання викличе або веселий дзвінкий сміх дитини,
або розворушить до сліз й жалістю,—в  усякому разі допоможе пере
жити нове почуття, новим сяйвом освітить, може, й  стародавню те
му і тим наверне дитину до нових, більш яскравих думок. В цьому 
і сила таких оповіданні в: вони, виховують дітей в нових думках і 
почуттях, перейнятих глибокою вірою в добро і дужою  любовю до 
людей і до усих живих істот. Така висока мета й глибока ідея цих 
оповіданні,  а зовнішнє завдання іх це розвиток мови, мови крас-



воі і художньоі, захоплення дітей на якийсь час чарівною красою худож- 
нього словесного твору. Ф ранцузький письмен. Анатоль Франс це дуже 
гарно висловив:" Le шоindre petit livre? qui inspire une idee poetique, gui sug- 
gere un beau sentiment qui remue I'ameе cafin vant infiniment mieuf pour P e n f a n  
ce  et pour la jeunesse, que tous vos bouguins  de notions mecanigues". 
Задля оповідання не треба брати нічого довгого, а найкраще 
щось таке, що драматично утворюється, д е  правда життя гармонійно 
зливається з чарівними вигадками .Дитина любить чарівне, бо вона 
ще живе цілком в чарівних мріях, задля неі так багато мрійного, ча
рівного в самому буденному життю. Учора ще усе подвірря було 
брудне, багнисте, а зраня ось воно уже вкрите  білим, що аж очі слі
пить, снігом, усі дерева стоять, мов сріблом оковані. Та хіба ж це 
не казка? Звідкіля цей сніг, ця краса? А то стр іть у хаті чимало де- 
ревьяноі мебелі, ні одна не співає, а до фортепьяна лише пальчиком 
доторкнешся, воно й заспівало і веселоі, і журливоі. Хіба ж це теж 
не казка? І чому після цього не може береза  промовляти до бідноі 
дівчинки, яка загубила свою стежку додому? Казка дитині вона така 
приємна, така близька! Чаруючи красою своєю, казка прихиляє ди
тину до співчуття усім тім людям, звірам, які так мов би живі в ній 
виступають. Малі діти захоплюються ще більш словами, слова іх 
бавлять, панують над іх думкою. Ім добре читати оповідання з по
стійно повторюваними словами, напр, Ріпка, К олобок,Рукавичка, 
Билина, ці повторювані слова самії лізуть в дитячу голвоньку і 
зостаються там надовго, вони ці крилаті, музичні слова, які ще ино- 
ді в деяких казках навіть співаються, напр., «Кіт, Лисиця і Півень в казці 
("Ой, несе мене лиса за далекіі ліса, за високі гори !" і т. д.). Звісно, 
здними казками обмежити свій репертуар не повинна жадна оповідач
ка: він має бути ріжноманітним. Однії день вона прочитає казку, на 
другий- вже художнє оповідання з правдивого життя дітей або звірів; 
то візьме напів казкове, напів -реальне наукове оповідання з життя 
природи, з якого дитина довідується в гарному сл овесному малюнкові, 
як вітер підхоплює на рослинах легеньке насіння і розносить його 
ген по степах, і т. ин.: може росказати щось звичайнє, юмористичне, 
щоб діти щиро посміялися: задля старших придатні історичні опові- 
дання, які підготовлюють до розуміння героічних подій, виховують 
любов до рідного кряю. В усіх цих темах бажано більш усього ко
ристуватися народньою літерату рою: казками, піснями, старовинними 
оповіданнями, поемами, легендами, історичними піснями; спочатку
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краще вживати свій рідний народній матеріал, а потім брати і з чу- 
жоі народньоі поезіі—південна славьянська, напр., дасть нам чимало і 
казок, і героічних оповіданнів, і пісень. Північна народна література 

також має чудові поеми, легенди, з ними можна знайомити дітей не 
одразу, а малими уривками, які найкраще будуть задля них зрозу

мілі. Звісно, не можна виробляти якогось загального програму опо

віданнів для дітей: кожний гурт дітей по свойому віку, по своім 
нахилам, по своєму життєвому оточенню буде задоволений ріжним мате- 
ріялом. Навіть окремі індивидуальности мають свій особистий смак 

і цікавість. Але взагалі є й дещо спільне, що знайдете взагалі в дитя
чій психологіі, і можна через це підібрати й такі твори, що завше по

добалися й подобаються малим дітям.

Дехто з оповідачів дуже гарно користується библійними темеми. 
напр., історією про малого Моісея, про Йосипа і його братів, про 
блудного сина. Оповідають вони це не в переробках, а як найближ
че додержуючи мови Бібліі, такоі простоі, гарноі, виразної,  старо
винноі. Беруть і мифи грецькі, і пісню про французького лицаря Ро- 
ланда,  або уривки з поеми про Нібелунгів і т. ин. Кожне оповідання 
мусить захоплювати, подобатися і самому оповідачу, тоді тілько його 
буде добре расказано, тоді тілько воно вразить серце дитини. Треба 
вчитись оповідання росказувати, наче своє, не помилятися, не обрива
ти його несподіванно. Деякі місця, де мова автора має особливу 
красу, де кожне слово має свою власну силу і вартість, можна про
читати просто з книжки, яка завше мусить лежати на колінях опо
відача. Сісти треба так, щоб вся аудиторія бачила ваше лице, могла 
стежити за очима і устами оповідача, Ніколе серед оповідання не 
треба зупинятися, щоб спините, втихомирити того або другого пустун
чика. Скінчивши, варто посидіти трохи мовчки, спокійно, нічого 
не роспиитуючи, не виводючи з оповідання жадного морального ви
сновку. Другим разом колись можна буде роспитати дітей, запропо
нувати ім самим переказати те або друге ваше оповідання.

Так, ви бачите, як мову можна усякими засобами розвивати, 
робити ясною, чепурною, щирою, бо вона—творче знаряддя, за допо
могою якого виховується думка, серце, слово правди й краси. До
шкільне виховання мусить як найкраше розвивати мову дітей, щоб 
вони приходили до школи не недоріками якимись, а з певним знан
ням як найкраще висловляти своі думки, як найлуче складать не 
тілько одповіді на запитання учителя, а й цілі оповідання. Треба
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завше памьяттю, що мова дитини то заразом і вираз іі думок, і 
утворення самих думок, як каже Гумбольдт: "мова—то сповідь народу!“

За останній час звертають велику увагу ще на так званий 
драматичний інстинкт. Драматичний нахил завше помітний був в 
дітях; вони в своіх забавках роблять постоянно цілі вистави, удають 
з себе то таких, то других особ, переймаючи дуже тонко усі рухи, 
вирази, голос. Кожна дитина має цей природний нахил перевопло- 
щатися цілком в ту постать людську чи звірячу, яка на той час во 
лодіє іі уявою. Діти люблять і сами ходити до театру на усякі 
вистави, -  хоча б то були прості вистави, так званий "Петрушка", 
або наш украі нський Вертелі Різдвяний, люблять переодягатися в чу
жі убрання, декорувати своі куточки так, щоб вони уявляли з себе 
ніби те або друге вигадане дітьми місто. Цей драматичний інстинкт мав 
велике значіння в развитку вселюдськоі культури, на його вимогах 
зросли усякі религійні обряди, оказіі, уся драма і драматичні вистави. 
Він мав велику вагу і в справі виховання. Признаючи його безпе- 
речне істнування в душі дитини, педагоги дбають перш за усе про 
те, щоб усякими засобами його виявити, а саме: 1) в вільній творчій 
гулянці, в якій, ми бачили, дитина цілком себе виявляє, показуючи усі 
своі уявлення, якими вона в той або другий час живе; 2) в ріжних 
ритмичних рухах, якими дитина або особисто захоплюється, або які 
вона сама собі утворює. Задля цього бажано знайомити дітей з ріж- 
ними національними танцями, бо вони утворені драматичним нахилом 
народів. Національні танці—це ціла поема, цілий комплекс гарних 
ритмичних, жвавих рухів, які захоплюють дітей куди більше од якоі- 
небудь одноманітноі гимнастики. Діти люблять танці і часто сами 
вигадують іх відповідно своім настроям. Славетна танцюристка 
пані Дункан визнає, що танець то не є якийсь випадковий рух, 
випадково ж сполучений з таким або другим ритмом,—танець є ви
раз настрою, певного душевного переживання. Вона підкреслює свою 
думку деякими спостереженнями, з яких инші дуже цікаві й задля 
педагога: напр., йшла пані Дункан берегом моря, був погожий ранок, 
але невеликий вітерець хвилював море і хвилі набігали на камін
ня, обмивали іх прозорою піною і знов відходили. Невеличка дів
чина стояла на самому березі і з захопленням слідкувала за цією 
красою не самими очима, але якось усією своєю істотою вона була 
мов зачарована. П. Дункан заховалася за скелею і стежила, що буде
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далі. Помалу дівчинка почала робити якісь непевні рухи ніжками і 
рученятами, що далі вона ними усе більш захоплювалася, виступала 
з невимовною грацією, і по ритму цих рухів Дункан зрозуміла усе, -  
дівчина засвоювала рух біжучоі хвилі., Іі прискорені, нестримані 
обійми з кожним камінем і спокійний рух назад; знову в безкрайнє 
лоно моря. Чудово удавала дівчина ці рухи, наче інстинктом знахо- 
дючи в собі відповідні вирази, чудово витворила ритм, і увесь цей 
танець був якимсь г имном, хвалою морю, сонцю, усій красі іх і про
явом того захоплення, яке переживала ця дитина літ 8 то. П.. Дун- 
кан наче на своі очі побачила той далекий початок учієі людськоі 
культури, коли зачарована людина шукала відповідного виразу задля 
того захоплення, яке переживала вона перед красою і силою матері 
природи.

Визнаючи вартість усіх ріжноманітних виразів в дитячому жит
ті чулого драматичного інстинкта, ми не можемо не звернути уваги 
на те значіння, яке він може мати задля розвитку мови. Драматизм 
ці я словом тепер стала живим необхідніш засобом розвитку дітей 
по усіх захистках, дитячих садках, дитячих майданах. Вона підлягає 
тім саме вимогам, як і усі другі засоби виховання дітей дошкільного 
віку; вона не повинна бути ані штучною, ані примусовою; вона має 
викликати лише творчі сили дитини, виявляти щирий настрій, щи
ре почуття дитини, має бути виразом іі захоплення; коли немає 
захоплення, коли дитина не перейнята уся вражіннямм того словес
ного художнього твору, який вона тілько що вислухала,—у неі не 
повстане жадноі думки драматизувати його своіми власними силами. 
Звісно, з боку учительки може бути деякий гипноз; вона може захо
пити дітей своім настроєм, зробити на дітей перший зовнішній на
тиск, але нічого не нав'язуючи дітям, а тілько гуртом, разом з ними 
обговорюючи усі обставини драматизаціі, яко игри, драматизаціі тієі 
або другоі казки,  і  в же провадиться засвоєна, перейнята гулянка. Деякі
казки вже традиційно лишаються, яко драматичні, гулянка дітей,
"Рукавичка", "Ріпка" , " Зайчик" і др. Але цей репертуар можна знач
но поширити: що далі йде розвиток дітей, то усе складніші стають 
твори, які задовольняють іх розум і  серце, і складнішою стає і дра
матизація. Тепер вона стала одним з н айкращих засобів, щоб нав
чатися історіі, географіі (особливо в іі етнографичній частині), історіі 
письменства і др.. наук шкільного т. зв. гуманитарного навчання. Як 
через працю руками дитина найкраще знайомиться з р еальними, 
точно - конкретними науками бо  що не вироблене самою дитиною,
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або другим словесним твором або мистецьким виробом: оповіданням, 
драматизацією, малюнком, ліпкою, різбярством, співом, навіть танцем, 
те не від чуте дитиною, те не зробило глибокого сліду в душі ди- 
тини, те не збагатило іі певним придбанням новоі  світлов думки- 
нового глибокого почуття. Коли дитина вислухала казку, яка 
ій дуж е  люба, вона, без усякого натяку з нашого боку, 
використовує іі для своєі забавки, часто повторює вирази, які 
ій уподобались. Це й  придбання словесне і придбання уяви. Коли 
доводить цей настрій до драматизаціі, то треба дати дітям вільно 
виявити, як саме вони уявляють собі постать, голос, поводження 
того або другого звіра (з звірів і треба починати, бо звіряча психоло- 
гія простіща, легче дається до виразу). Слова дитина може і своі 
вставляти, а коли добре памьятає, то, вживає—звичайно, саме ті, що 
чула в оповіданні. Деякі діти мають дуже гарну памьять на слова; 
багато також залежить і від індивідуальности дитини і від того, чи 
зробила казка велике вражіння і чим саме, чи змістом, чи словами. 
Обставини драматизаціі, теж бажано, щоб діти сами вигадували і 
утворювали: як і колись, за початковоі организаціі театральних вистав, 
так мало потрібно зусиль і в справі, щоб допомогти буйній дитячій уя в і  
досить якоі-небудь папіровоі шапки на голову, або  віночка з квіток, 
ціпка в руки, або палиці, на якій сідають ніби верхи, от і готова 
постать тоі або дру гоі істоти. Головне тут голос, слово, рухи самих 
дітей це усе робить драматизацію бажаним засобом розвитку мови 
дітей і іх загального духовного розвитку.

Раніше драматизацію псували тим,  що користувалися з неі для 
публичних вистав, до яких малеча і дорослі готувалися не як до 
щирого вислову дитячого настрою, переживання,  а як до засоба 
виявити дитячий хист, талановитість. Це примішувало небажаний 
елемент самолюбства, захоплення не своєю працею, а тим вражінням, 
яке вона робить на глядачів; це морально псувало дітей і чимало 
людей через це зрікалося заводити драматизацію в шкільному життю, 
бо це деморализувало товариський  колектив, викликало бажан
ня сценичних ефектів і псувало щирий простий настрій щоденного 
дитячого життя. Тепер драматизація стала педагогичним засобом і 
тому саме держиться вона н а  цілком педагогичному грунті, без жад- 
них зайвих ефектів і публичности, діти проводять іі без сторонніх 
глядачів, поміж себе і для себе. Далі, коли діти в ж е  трохи підр- 
стають, можна робити шкільні вистави, наддавати ім як найбільш 
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си і в самому творові, і в обставинах декоративних, щоб впливати 
на естетичне почуття дітей і робить, утворювать вражіння ріжними 
засобами,— наддавати цільноі художньоі краси. Але й на цих виставах 
глядачами мають бути переважно діти, своі ж таки товариші, та свій 
дорослий персонал вихователів. На жаль, шкільна драматична література 
завсім не розвинена, а на нашій мови то ледве чи й можна нарахувати 
4— 5 відповідних творів. Доводиться взагалі черпати, позичати з старо- 
класичного письменства, яке не усім дітям може бути до вподоби.

VIII.

Р і ч е в е н авчання.
В усіх дитячих садках, охоронках дітям даються деякі знання, 

яких вимагав іхня цікавість, що, як ми вже бачили, є одним з при
родних інстинктів дитини, на якому і грунтуємо справу навчання. 
Дитина постоянно цікавиться тим, що навкруги неі робиться, 
постоянно про усе роспитуе. В родинному життю ці дитячі 
питання дуже часто нас нервують, бо невчасно одривають нашу 
увагу від пильних справ, а з другого боку, і на ці питання не легко 
одразу знайти відповідь. Спочатку вони дуже прості: „а де сплять 
метелики?", "що ідять миші?", „куди сонце ховається"? Надалі стають 
складнішими: "через що рибам не холодно в річках?", "через що раки 
стають червоними?", „куди ховається вітер?". В цих питаннях ціла 
поезія і природний інтерес, але що на них казати заклопотаній мамі 
або батькові, що тілько що вернувся з служби? В деяких питаннях 
дитина сама собі дає й відповіді, в яких висловлюється цілий іі сві
тогляд, напр.: „Соничко! не дивись на злого Петруся: він побив цу
цика!". — Бжілки для того літають, щоб нам меду наготувати!" . «Бач, 
який виріс дуб високий—це ж для того, щоб ми під ним сідали! " .  
Так виявляється, з одного боку, антропоморфичний світогляд на все 
навкруги, а з другого, й утилитарний: діти завше цікавляться не 
тим, яка буде річ по своєму складу і ознакам, а здебільшого тим, 
яка з неі  користь, що з неі можна зробити. Деякі діти не завдають 
собі праці подумати, а мов би сиплять усякими запитання ми, не до
чекавшись одповіді на одно, турбують вас другим. Це діти легкоду
хі іх варто зупиняти і одучувати од такого пустого роспиту-
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вання, викликати в них самостійну думку та бажання самому зна- 
ходити ту або другу відповідь на те, що дитину цікавить. Але вза
галі питання дітей треба задовольняти, щоб не загасити іх цікавости, 
не приголомшити іх природного змагання усе знати, усе розуміти. Фе- 
нелон, французький педагог і философ XVIIІ в ., казав: цікавість то при
родний нахил, який іде на зустріч навчанню. Його необхідно викори
стовувати". Кожне нове вражіння пробуджує цікавість дитини, ріжні 
річі затримують на собі іі увагу і викликають бажання зрозуміти іх. 
Період питаннів стає інтенсивним з трох літ, і це позначає початок 
розвитку думки, розуму й його окремих  напрямів: спостереження,
памьяти, виявлення. Діти цього віку ставляться до усякоі новоі річі з 
великою увагою, помічають такі дрібні ознзки й одміни, на які ми не 
вміємо звертати уваги, не можемо памьятати, бо маємо в голові вже 
чималий запас відомостей більшого значіння і вартости, більше вже 
звикли до синтезу, а не до дрібьязковоі індукціі. Трохлітній хлоп
чик помітив добре усі найдрібніщі одміні на рейках одноі і друго 
залізниці: дівчина помітила усі найдрібніщі риси обличчя свеі учи
тельки, яку уперше побачила. Дуже часто, щоб запомогти собі най
краще ознайомитися з новими річами, діти вживають порівнання: „ця 
собака мені по коліна, казав один хлопчик, а учора я таку бачив, що 
мені аж до плеча буде".

Так сами діти наводять нас на певні висновки: треба давати ім 
певні знання, які відповідають іх зацікавлености  і тім інтересам, які 
прокидаються у дитини в ріжні часи. І Фребель дуже справедливо 
на це каже: коли не буде помічено в свій час того або другого інте
ресу дитини, то буде загублено момент, найбільше сприяючий для 
навчання. Усяке занадто раннє або пізнє ознайомлення з річами буде 
мертвим, штучним навьязуванням такого знання, яке не живе в душі 
дитини, і усі заходи вчителя, щоб викликати інтерес у дітей, будуть 
в такім разі зайвими , н епродукційними. Річеве навчання мусить охо
плювати ті річі, які оточують дитину, якими вона користується в 
своєму життю, які любі ій своєю безпосередною рухливістю, жва
вістю, як усе живе,—звірі, птахи, кузки, або ваблять іі своєю таєм
ничою красою, -вода, квітки, гай, вітер, п овітря  і др. Для річевого 
навчання викликають у дитини приймання усіх зовнішніх чуттів, щоб 
охопити усі особистости фарби, форми, запаху,щоб зьясувати, чи річ твер
да, чи мнягка, чи це текуче, чи тверде тіло, чи має своі пахощі і т. ин. 
Звісно, не треба переборщувати, доводити деталі ознак до останньоі 
міри; бажано викликати увагу, цікавість дитини, щоб вона сама від-
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шукувала особливі риси, ознаки, що викликали б у неі колишні 
асоціаціі з другими, вже знайомими річами і тим наводили б думку 
дитини на порівнання, а потім і на загальні ознаки ріжних близьких, 
схожих річей. Фребель провадив це ознайомлення на підставі утворення 
категорій ріжних річей:  крім того, Фребель дуже настоював на са
мому методі дисциплін у вання дитячоі думки і, призвичаючи іі по- 
стоянно розкладати ціле на частини, простуючи від близького 
до далекого, від знайомого до незнайомого—від кімнати до цілого бу
динку, до двору, поля, левади і т. ин., поділяє на частки будинок, 
стіл, стілець, дерево і т. ин. Але це вже оддає схоластикою, яка не мас 
нічого спільного з жвавою дитячою психологією.

Тепер навіть ставиться деким питання, чи може бути який-не- 
будь сталий програм дошкільного виховання? Адже ми лише за
довольняємо цікавість дітей, а матеріал нашому річовому навчанню 
мають подавати сами такті діти, він має бути ріжноманітшим, відповід
ним до тіх інтересів, якими живе дитина в цей або другий час. Але 
така цілком безладна наука була б в суперечності з психологічними 
вимогами давати усяку науку послідовно, відповідно до певного 
плану, ладу. Через це, знаючи загальну цікавість дітей, знаючи ще 
краще інтереси свого гуртка малечі, кожна керовниця дитячого садка 
або охоронки може скласти задля с ебе схему цілоі річевоі науки: 
які саме річі вона може як найкраще роздивитися і обговорити з 
дітьми в біжучому році? Річі ці треба роскласти, тримаючись ріжних 
часів року осіні, зіми,весн,  літа: далі вони мають бути як найближчі 
до дитини, до іі життя, та повинні мати звязок з усім, що 
дитина попереду засвоіла з свого оточення, і мусять бути 
прості, відповідати справжньому духовному розвиткові. Взагалі 
річеве навчання вимагає від керовниці багато підготовки, багато 
і методичного знання, психологичних спостереженнів. щоб заохотити 

д ітей до науки, щоб допомогти ім полюбити науку, щоб кожна лекція 
давала ім радість і з часом все більше зацікавлювала. Кожна лекція 
має складатися з таких моментів: 1) підготовити дитину до засвою
вання нового знання через асоціацію з відомим вже і докладним пояс
ненням довести до повноі аперценціі новоі річі; 2) викликати у дитини

*) Він склав декілька категорій, більш—менш широких, напр., річі природні і 
вироби людських рук техничні вироби; живі істоти, рослини, минерали, звір, корист- 
ні і шкодливі, птиці нічні і денні. Він наводить думку дитини на те, щоб одшукувати 
вона вчилася ознаки, дуже виразно несхожі й загально подібні, щоб ці контрасти 
яскраво вставали перед дитииою. Але цими категоріями майже не користуються в до
шкільному вихованню.
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діяльність усіх іі зовнішніх чуттів і увагу до усіх окремих рис річі: 
3) викликати таку пильну увагу, щоб усі риси затримані були в памьяти 
й активно переведені в життя в тій або иншій ручній праці. Памьять 
цілком залежить від уваги і тоі сили, з якою дитина вміє іі напружи
ти. Щоб асоціаціі були міцніші в думках дитини, треба іх викликати 
і яко асоціаціі подібноси ,  і яко асоціаціі протилежности, бо такі 
рішучі антитези допомагають іх луче запамьятати. Дитячі асоціаціі 
завше дуже яскраві і багато іх набирається дитина вже в своі перші 
свідомі роки. Психолог Гальтон за перший період життя дитини, до 
16 літ. налічує 57% усіх асоціацій. Що більше нова праця викликає 
живих ясних асоціацій, то і сама вона полишає більше добрих наслідків. 
Увага може бути або примусова, коли дитині докоряють чимсь чи 
загрожують, або безпосередна, коли дитина з цікавістю слідкує за 
лекцією— усе бачить, чує, схоплює думку вчителя з півслова. Коли 
у вагу викликано, треба іі берегти, щоб вона нічим не одверталася, 
щоб в лекціі дитина переживала три ріжших момента: чекання—щ о 
то там на лекціі буде; пильну увагу до новоі науки; самостійне ш у- 
кання нового знання через ознайомлення з річчю і творчу перероб
ку тієі  уяви, яка повстала від нового звання. Щоб утворити уяви, 
потрібна ясність викладу, певні асоціаціі з минулими уявами, проста 
система, дотепний план навчання. До цього іі допомагає досягти той 
найкращий метод, який веде таким шляхом думку дитини, а також 
знаходить шлях і до серця дитини. Тоді буде осягнута мета навчання, 
коли дитина полюбить ту науку, яку ій допомагає пізнати усіма іі 
духовними силами і здібностями талановита і добре підготовлена 
керовниця. Найкращий метод буде завше той, який  конче викликає 
інтерес дитини і найпевніще задовольняє зацікавленість іі. 
Він мусить бути в звязку з місцевими умовами тієі краіни,  де 
саме істнує садок чи захисток. Знайомство з матеріалом му
сить провадитися на живих істотах, на справжніх зьявищах- 
ніяка модель, ніякий малюнок не може дати гарного початко- 
вого знайомства з річчю; діти упевняються як найкраще, коли 
вони можуть взяти до рук річ, поламати іі, спостерегти іі рухи, іі 
властивості і п оводження. Через це уся річева наука мусить буду
ватися на екс курсіях, на безпосередних спостереженнях самих дітей. 
Тілько після безпосередного знайомства, напр., з (коровою в хлів і 
(схема знайомства з свійськими тваринами), бачучи, як вона жує 
траву, облизує своє теЛЯ, я к іі доять, можна усі ці приймання поно
вити в бесіді, до якоі варто додати добре намальований малюнок корови. 
На бесіді вчителька сама майже нічого не каже, тілько питає дітей;
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щоб вони давали як найбільше відповідей і з найщиріщим захопленням 
згадували ту екскурсію, що недавно відбули, і ті вражіння, які вони 
там пережили. А задля цього керовниця має добре виготувати 
цілу низку послідовних запитань, які б логично керували думкою 
дітей і непомітно привчали б іх до логичного думання. Це велике при
дбання дошкільного виховання, коли воно поставить дітей на шлях 
логичного міркування. Хай річева лекція тягнеться недовго 2 0 - 2 5 
- 3 0  хвилин, але хай вона весь час провадиться жваво, з напруженням 
інтересу дитини, хай з неі діти наберуться цікавого відповідного 
іх розуму знання і, врешті, хай розбуркається цікавість дитини так, 
щоб  вона жагуче ще чекала й надалі такоі науки. За увесь час річе- 
воі лекціі навчителька або підтримує активну роботу дитячоі думки, 
або дає ій спочити, захоплюючи пасивну увагу дитини своім коро
теньким оповіданням про цю саму річ, щоб дати дітям трохи відпо- 
чити, а після того знову викликати активний синтез усіх вражіннів 
і прийманнів, звязаних з річчю навчання. За час річевоі науки ви- 
працьовуються ріжноманітні напрями дитячоі думки: спомини і згад- 
ки про ту річ, яку вони розглядають і напевно раніше бачили, хоч 
і не звертали належноі уваги (горобець, зайчик, кінь, яблуко, морк
ва), порівнання з другими річами, сполучання з потребами життя. 
Напр., возьмемо лекцію про наче б то й мертву річ,—аспидного ка
міня , й таку лекцію можна провести дуже жваво. Даємо дітям на розгляд 
шматки каміня -розглядаємо колір, вагу, твердість, рівняємо з олівцем, 
пером, склом, деревом і т. ин., один шматок з другим, гуртуємо ознаки ка
міня, прохаємо дітей лити на камінь воду, подержати на вогні,розглянути 
шаровий склад, пропонуємо вжити його задля якоі-небудь потреби  
виводить літери на дошці, грифелем чи крейдою; коротке оповіданняч- 
ко навчительки про виготовку дахів (у нас на Катеринославщині), про 
те, де той камінь здобувають, як школяр мав таку дошку і як роз
бив іі, словом, про що-небудь таке і цікаве і разом збогачуюче знання 
про камінь. Врешті, шматки каміня ховаються в скриньку до колек
ціі шкільного музею, а діти дають загальні відповіді, що то таке 
аспид і на що він здатний, де здобувають його. Потім колись, як бу
дуть грати в приймання зовнішніх чуттів, діти мусять з заплющени
ми очима, лише на дотик, роспізнати аспид серед других річей. 
Не треба страхатися, що ми занадто мало даємо дитині: не в знан
нях вага дошкільного виховання, а в розвитку цікавости, в звичці 
підходити до кожноі новоі річі з самостійними засобами, з усіма зна
ряддями, які дають зовнішні чуття, в звичці пригадуватп попередні 
вражіння і сполучати іх з новими. Кожна лекція це така краплина
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свіжої води, яка має падати на підготовлений грунт. Що далі лекціі 
стають більше складними, але завше мають давати дитині конкретні 
річі до обміркування. Тут треба утворити справжній концентр лекцій, 
який давав би кожній лекціі відповідну до віку дитини широту і 
складність. В бельгійських дитячих садках і школах уся річева наука 
розбита на три концентри: в молодчій групі, в старшій і в початковій 
школі студіюють городину в трох обсягах, свійських тварин, дерево 
глину, ріжні рукомисла і т. ин. Американець Дьу пропонує ставити 
дітей в становище дикунів і роспочинати з ними культуру, цебто вик
ликати в дітях охоту задовольняти своі потреби найпростішими 
засобами: діти 7- 9 літ можуть виробити первісний плуг перших 
плугарів і спробувати ним виорати невеличку смужку землі в шкіль
ному садку: вони також можуть змолоти зерно на давноколишньому 
малому млині з двох каміннів, можуть запалити собі ввечері скалку і 
порівняти іі до сучасного електричного світла, -такі спроби дуже за
цікавлюють дітей, дають ім с відомі відносини до культурного поступу, 
до змагання людини поліпшувати як своі знаряддя, так і умови свого 
життя. Цей так званий біогенетичний метод викликає прихильність 
до себе у кількох видатних сучасних педагогів, але в нашому суча
сному педагогичному становищі, і учителі, і керовниці не володіють 
відповідним свідомим знанням культурних перемог як на протязі 
історичного життя нашого народу, так і взагалі.

Але якого б методу не вживали ми в справі виховання малих 
дітей, а треба завше памьятати, що дитина така жвава, так заклопо
тана своім власним життям, так легко переходить від одного вражіння 
до другого, що не можна собі й уявити з певністю, що, коли дитина 
щось добре вивчить, то буде це довго памьятати. Хотілося б, щоб па- 
мьять дитини була мнягка, наче віск, і тому кожне приймання залишало 
б у ній слід, і щоб вона була тверда, як мармор і назавжди держала 
в собі кожний слідочок. У дітей памьять справді дуже вразлива, але 
вражіння не тримаются уній довгий час. Через це маємо як найчастіше 
повторювати одне якесь вражіння, показуючи річ в ріж номанітних 
умовах ь , користуючись французьким прислівьям: chaque chosea 
cent visages (кожна річ має сто обличчів). Тим то Фребель 
і виставив свій метод ріжоманітного захоплення дитини певною 
якоюсь темою, цеб то тема річевоі науки перероблюєтся в руч
ній праці, приймає особливий художнііі інтерес через художнє 
оповідання, зміцняєтся через екскурсію або малюнок, вбирає в себе 
веселий настрій в відповідних піснях та драматизаціях або играх—   
забавках. Це й зветься «методом центральноі ідеі» —цеб то пануючоі
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ідеі навчання, біля якоі й гуртуються усі дру гі роботи, забавки, пісні, 
екскурсії з метою, щоб як найвиразніще повторювати усі особисті 
риси, одміни річі навчання.  Користуючись такими ріжними засобами, 
часом навчання провадять  кілька день, 8- 10, в залежносте від 
обсягу окремих рис, обьекта і засобів користування ним. Звісно, виноград 
можна використати для потреб людских і знайти в ньому багато такого 
цікавого матеріалу, що і за 6-7 день не викінчиш; так само корова з моло
чними виробами і багато других тем вимагають багато часу; з другого боку 
картопля, конвалія не вимагають коло себе такоі забарні роботи, вичерпу
ються в 3-4 дні. Так, напр, хай буде восини центральною ідея: "городина". 
Роспочинається, звісно, студіювання іі екскурсією на який-небудь город, де 
вже копають картоплю, де ще залишилася морква, буряк, бадилля горо
ху та квасолі, капуста ще стоіть, мов зелене військо, де ще вьється 
огудина кавунів та динь і де-ни-де повиверталися тай лежать на 
сонці величезні гарбузи, а поміж ними високо стоять, схиливши до
долу своіІ широчезні голови колись такі пишні стрункі соняшники. 
Повернувшись до дому, діти росказують, що вони бачили, ім читають 
пісню: "А чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові" ,— діти вчать слова 
пісні. На другий день городину приносять в садок: моркву, квас олю, 
буряки, брюкву , огірки, капусту, картоплю, баклажани, кожну роз
глядають, всіма почуттями майже заучують кожну загадку. Потім 
гуляють в "гарбуза" і малюють, що діти хотять з городини. На 3-й 
день городину знов приносять до дітей і тепер вони, мов справжні 
кухарі, захожуються коло неі, готують борщ, добрий, смашний украінсь 
кий борщ з усякою городиною, ріжуть, миють, чистять і, а це й є  найго
ловніще, увесь час мають іі в руках, дознають іі дотиком. Потім 
знов гуляють в " Гарбуза", в „Баштана" , в „Огірки", ріжні забавки, 
що мають своім змістом город і городину. Потім учителька дає гарне 
оповідання про баштан чи про город, щоб в художньому освітленні 
перед дітьми знову пройшла, промайнула уся картина города восени. 
На 4-й день іде бесіда діти росказують кожний, що він знає, що він 
надумався про ту або другу городину, можна повторити загадки, 
росказати коротенькі оповідання, напр., „Селянин й Ведмідь" (як во
ни спільно сіяли, та не в лад), викликати оповідання з боку самих 
дітей, потім дати ім глини, щоб зліпили моркву, огірок і т. ин.. На 
5-й день треба звернути увагу дітей на шкодливих задля городу 
комах: принести в клас гусені» від хруща і розглянути іі, показати 
дітям слимака з капусти, додати загадок, намалювати іх, а далі 
зробити невеличкі скриньки і заховати насіння ріжних городніх рос
лин.  На 6-й день іде бесіда про те, як захищати город від в орогів.



Перший приятель жаба, (принести конче живу ), розгляуути іі, рос 
казати про неі і залишити жабу на кілька днів в садку, щоб діти 
з нею поприятелювали, годували й мухами та червою. Росказати 
треба і про ті опудала, що ставлять  по городах, щоб горобців лякати, 
про тарахтьолки, якими іх теж віднажують,потім разом з  дітьми утво- 
рити забавку в город, в опудало,  в горобців і т  ин. Далі дітям 
пропонують колективну роботу -вирізування: цілий город, усе, що за 
тиждень бачили, почули, про що довідалися, усе це викласти на велико
м у  шматку картону, даючи волю творчому виявленню усієі групи дітей. 
Так цілий тиждень пройшов н  городі. І, звісно, я ще не усе тут 
згадала, ще  можна додати кілька художніх зразків: "Ж аба і Рожа“
Г аршина, Некрасова опис города, з нашоі літератури теж можна 
знайти дещо цікаве і відповідне у М. Вовчка та у І. Левицького. Можна 
зробити гарні везерунки з ріжного  городнього насіння,  з гарбузового,с о
няшникового. з квасолі і т. ин. Можна порівняти город літом і вос е н и (лі

том мак, солодкий горох, соняшники цвітуть, з з'емлі лізе редиска; восени 
лише квасоля доцвітає, зате качаються дині, достигає уся найкористніша 
городина. Треба, щоб тема була' остілько вичерпана, скільки можна це зро- 
бити з дитиною такого або другого віку: щоб кожну річ дитина студію
вала усима чуттями,  щоб полюбила "тему", мала до неі цілком 
( відповідно до віку) свідоме в ідношення. Так само деталізуються теми 
осінні овощ садова, птиці летять у  вирій листя ріжнокольорове, 
павуки з павутинням (бабьяче літо). Кожна доба року полиша багато 
цікавого матеріалу і коли не можна додержувати в річевій науці того або 
другого - програму, то можна звертати увагу дітей на іх природне ото
чення, знаходити в ньому ріжноманітний інтерес. Звісно, не про
грама тут має значіння, а сама згода, в ідповідність межи інтересами 
дитини, іі вільним нахилом і тією правдивою, дійсною цікавістю, що 
мають ті річі і зьявшця, до яких ми прихиляємо увагу дітей. Усе 
залежить од віку дітей, від тіх умов життя, серед яких вони жили 
до садка. Монтессорі з своєю малечою трох-чотирохлітньою непровадить 
жадних бесід, не водить іх на ш пацір та екскурсії,  не читає опові- 
даннів, а дає вона ім лише формальне виховання думки, логику 
приймання, обробку минимальних вражіннів. Американські педагоги 
кажуть, що іх хлопці за тиждень вичерепали б все, що дає школа 
Монтессорі і розбіглись би шукати нових вражіннів. Не треба забу
вати тоі  великоі ріжниці, яка  справді істнує межи дитиною 3 - 4 літ
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*) В кінці "теми" добре зорганизувати забавку игру на почуття: дітям по черзі 
завьязують очі і кажуть вгадувати, яку городину дають ім в руки.
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і дитиною 5- 6 літ. Першим потрібні лише упорядковані приймання, 
вільне самовиявлення, добре физичне виховання. Старшим цього вже 
буде замало, вони шукатимуть засобів свою енергію на щось витра
тити, чимсь задовольнити свою цікавість, своі творчі змагання. Тим 
то і нам обовьязково треба мати на увазі те, з яким саме колективом 
дітей проводимо справу, і не роспочинати одразу широкоі схеми річевоі 
науки, а давати іі спочатку по крихточці. Небагато чого треба на
вчати та навчати треба добре. Але основою в усякому разі зоста 
нуться однакові методи: екскурсія задля безпосередного знайомства 
з темою; лабораторний засіб переробки усього матеріяла , художнє 
його освітлення і колективування дечого з матеріялу задля закладання 
дитячого музею, яко синтезу науки. Колекціі дітей мають завданням 
звернути увагу іх на характерні річі свого оточення, щоб постоянно 
маючи іх коло себе, перебираючи іх, краще іх запамьятати. Взагалі в 
наші часи музеі мають велике значіння задля освіти і ознайомлення з 
своім рідним краєм, Вони мають найширше росповсюження в Англіі і 
в Америці. Там майже при кожному музеі є окремі колекціі, присто
совані до інтересів і розуміння дітей. В місті Брукмоні за рік в музеі 
перебувало 340000 дітей; цей музей видає дитячий журнал, в 
якому пишеться дуже багато цікавого про життя природи цілком 
зрозумілою, приступною задля дітей мовою, При музеі закладена 
дитяча книгозбірня з 3000 томів. В Вашингтоні при Національному 
Музеі є теж дитячий шкільний відділ. Діти сами пишуть ріжні само
стійні твори, описи побуту тіх птахів, які в музеі виставлені посе
ред природних умов іх життя. Музей і сам пропонує теми задля ди
тячих творів: напр., "через що саме я люблю музеі?". На конкурс 
визначено було 4 тижні і прийняло в ньому участь 813 дітей.

Весь час ми звертали увагу дітей більш усього на зьявища 
річі природи. Але діти, що живуть увесь час в місті, звісно, ма
ють інтерес не стілько до природи ,як до добре знайомого ім мійскього жит- 
тя. Схема річевоі науки мусить, як ми це завше кажемо, відповідати на
строю і нахилу дітей і поясняти не те, що від них далеке, а те. що 
коло них. Тим то і теми мають бути ріжні, щоб задовольнити дітей 
села і міста, дітей ріжних місцевостей: степу, лісу, берега моря, річки 
і т. ин. В місті можна звернути увагу на ті промислові вироби, яві 
оточують дітей: іжа, одежа, будівля, робити екскурсіі в пекарні; кузні, 
на базари і т. ин. Але метод застається однаковий лабораторно- 
екскурсійний, художній. Треба звертати увагу дітей і на людей, що 
мешкають по містах і селах і мають окремі звичаі, иншу працю, ин-
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шу одежу. Напр., діти завше цікавляться шикарними, комінниками 
сажотрусами, шарманщиками, бажано й давати відомости про них 
дітям. Але складне мійське життя далеко не таке просте і близько ді
тям, як та природа, - що повна жвавого нев л учного життя звірів, 
птахів, ку зок, які так захоплюють увагу дітей, тішать серце іх сво- 
єю зрозумілою психологію, ваблять дітей своєю красою. І хоча мій- 
ські діти мало знають природу *), але вона має такий великий 
вплив на душу дитини, що мусимо і іх знайомити, яко можна більше, 
з природою, водити іх по садках, за межі міста, приносити ім як 
найбільше живих створінь, рослин, квіток. Найкраще вивозити ді
тей мійського пролетаріату на усе літо поза місто, щоб вони пожили 
хоч кілька місяців серед простих природних умов життя. Тілько там 
вони набиралися б і физичних сил, і іх духовний розвиток йшов 
би певним приємним шляхом.

ІХ.

Наука чисел у дошкільному 
вих ованні.

На річевій науці ми показали, що найкращий метод -це навча
ти дитину на  к онкретному матеріялі, але варто ще зауважати, що, 
починаючи з 5-6 літ, можна виховувати і абстрактну думку, цеб то 
навчати дитину логично думати на абстрактні теми (2 х 2 =  4), і це 
одна з найкоштовніщих праць добре організ ованого і переведеного 
дошкільного виховання. Це виховання має викликати і дати найкра
щий розвиток усім розумовим силам. На річевій науці виявляється 
увага і почуття, і думки, а також хист спостереження. З спостере- 
женнів виникає судження, міркування, зміцнюється памьять, а що 
більше збагачується памьять, то краще працює ще одна духовна сила, 
тоб-то уявлення; Ця сила викликає ріжні постаті, ріжні образи з гли
бини нашоі свідомости. Уявлення буває ріжноі  сили і краси у ріжних 
людей і навіть у  тварин. Так, собака, коли чує носом пахощі пече-

*) Так, в Манчестері цілий клас мійськоі школи не знав, що то таке бжола, 89% 
дітей не знали, з чого добувають борошно, 77% ніколе не бачили борони, 57%  не ба
чили жаби, 50% не знали, з чого роблять масло, а 35% ніколе не виходили з місто, 
не бачили поля, лісу.
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приємні спомини: це цілком чуттєва асоціяція. Таке ж уявлення і 
у дитини, поки що ціком чуттєве, напр., запах матері викликає 
приємний спомин годівлі, молочка. Але що далі уявлення викликає 
вже такі уяви (образи), які не мають вже нічого спільного з чуттє
вими асоціяціями. У астрономів, взагалі в учених людей, уявлення 
працює над цілком абстрактними уявами. Завше, коли дужчі були 
вражіння, то ясніще одбиваються уяви; у  инших дітей уяви ста
ють більш яскраві, ніж сама дійсність. Вони плачуть над своіми 
ляльками, плачуть, слухаючи казку і яскраво уявляючи собі стра
ждання героів казки; вони несвідомо брешу ть, вигадуючи те, що ніколе не 
істнувало. Треба дисциплинувати уявлення дітей, але теж дбати і 
про його розвиток, бо воно має чимале значіння в загальному роз
витку дитини. До абстрактного думання треба помалу готувати ди
тину,— спочатку простою номенклатурою, як у Монтессорі, коли, разом 
з конкретною уявою тоі або другоі річі, дається і загальне родове 
назвисько. Напр., рожа- квітка, кішка- звір, хата- будівля (будинок).

Інтуітивні лекціі проф. Багашта з арихметики дають нам вка
зівки, о скілько ця наука і в дошкільному часу придатна задля вихо
вання абстрактноі думки. Певно не можна сказати, в які саме роки 
дитина може починати науку чисел, рахунків і таке ин. . Бельгій
ський педагог Декролі дає нам дуже цікаві спостереження понад дитя
чими уявами про число, з яких можна бачити, як вони послідовно 
ростуть, переймаючись усе більш конкретними вражіння. Починаючи 
з 2 років і до 5  л іт, дитина свідомо доходить до уявлення 5 і 6 річей, 
з якими може гаразд робити усякі викладки і підрахунки. В уся
кім разі рахунок число, як життєве зьявище. має входити в 
кожну працю дітей і певну свідомість іх в рахунках дошкільне вихован
ня мусить зміцнити ріжними засобами; так само, як колись людність 
на світанні свого культурного життя починало цю науку з цілком 
конкретних вимог, так і мала дитина досвідом дознається, що і й тре
ба взути не один, а два черевики, що у неі одна лялька, а у подруги 
багато (3 )  н е перелічиш, що дві цукерки приємніше мати, аніж 
одну і т. ин. Як у колишнього дикуна першими знаряддями задля 
рахунку були ноги та руки, так і у  дитини пальчинята на руці за
помагають рахувати числа, а ноги— виміряти простір. Трапляються 
діти з видатним хистом до рахунку не тілько конкретного, ба навіть 
і абстрактного, і такий хист зостається у них на усе життя. На жаль, 
мало зроблено з цього боку спостереженів, але поодинокі відомости



         доходять до нас вже з початку ХІХ в. Ці феномени рахунковоі здіб
ностіі виявлялися найбільше серед бідноти, поміж неальфабетів, і не 
мали в родині своіх батьків ніяких у наслідувань, ніякої спадщини. 
Вони захоплюються складними викладками, рахунками, ще не знаючи 
цифр, до 8 літ рахують сотні, тисячі, мільони. Але ці здібности без 
школи, без науки часто марно гинуть. Деяких таких феноменів на
віть прилюдно демонстрували, яко надзвичайних психичних особ,- 
таким був, напр., один невільник негр, один англієць- Б идер, росі
янин Петров і др. Але, звичайно, здібности арихметичні розвиваються 
поволі, помалу, йдуть від конкретного до абстрактного. Колись 
люди починали лічбу з своіх власних пучок, рук, ніг, і тоді дві 
людини означали число 40, три 60; так рахують й досі ди
куни в Азіі та на Полинезіі, додержуючи пятиричноі або деся- 
тиричноі системи. Камінці теж ставали в пригоді лічбі,— звідси 
пішло і латинське слово calculare—рахувати. З давнього часу у ро
сійських селян задержалась такзвана бірка, що заступає писаний кви
ток. На деревляній дощечці нарізують карби: 1, 1, 1 . . . і  так аж 
до 10, а цю цифру позначають хрестом Х , потім далі знов— 1, 1, 1.. 
Коли всю дощечку подряпано буде, то іі росколюють на дві частини- 
одну собі залишають, другу дають, яко квиток. Як вчилася люд. 
ність, так мають вчитися і наші дітки наочно, назірці, конкретно 
рахуючи ріжноманітний матеріал, який подає саме життя. Через ди- 
тячу свідомість мусить перейти чимало чуттєвих приймань матема
тичних уяв. Дитячий розум має коло них так ретельно попрацю
вати, щоб з них повстали нові абстрактні уяви. Така праця дає 
уявленню нові придбання, в мові виявляються нові слова і вирази 
а дотик, мьязневе чуття і зір— коор динованими рухами свідомо 
дізнаються, що то таке 2., 4, 5 (незалежно від того, що саме діти три- 
мають в руці -чи 2 вишні, чи 2 камінці) і можуть вияснити це мьяз- 
неве чуття цифрою, цеб то символом абстрактноі уяви. Так само 
в рухи переходить і абстрактний наказ- поділить, скласти, одняти, 
помножити. Що більшим запасом конкретних приймань володє  сві
домо дитина, то ясніш стануть перпд нею певні абстрактні уяви, 
дитина буде краще підготовлена до науки в школі, а заразом і до
сягнуто буде одно з завдань дошкільного виховання— розвинути усі 
здібности дитини, підготувати з неі свідомого учня надалі. Досягати, 
цього маємо такими ж інтуітивними засобами, якими провадиться і усе 
виховання дошкільне, і знання арихметичне має бути таким же ра- 
д і с ним, приємним дитині, як і знання про якого-небудь зайчика, 
або про конвалію, тим же методом асоціа цій, порівнянь, переробки-
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цеб то лабораторно-інтуітивним. Знання ці перетворюються і змі -  
няються в забавках, в ручних працях, в переживаннях дитини. І до 
арихметики, як і  до у сякоі науки, в дошкільний початковий період 
ставлятьс я вимоги і психологічні, і культурні. Перші будуть: інди- 
видуализація навчання, послідовність викладу і матеріял, відповідний 
до віку дитини і іі творчих змаганнів; культурні вимоги такі: кри
тичне обміркування обсягу і змісту науки, знайомство навчительки 
з сучасним становищем науки і педагогичними іі основами, з тим, 
чого може дитина здобути собі від цього навчання. Треба перш за усе 
виробити у дитини нахил, звичку очима і дотиком, але більше очи
ма, відріз н яти в гурті усяких річей поодинокі річі, вміти порів
нювати іх обсяг, помічати іх частини, рахувати, скілько то тих або 
инших окремих річей. Та ще бажано, щоб ці річі були і цікаві, 
і гарненькі, щоб вабили зір дитячий, щоб приємно було іх розгля
дати і рахувати. * ) Бажано звертати увагу дітей і на ритмичний ра
хунок, на тик- так годинника, рахунок під час ритмичноі гимнастики- 
то поважний, то швидкий. Усе, що навкруги дитини, має бути нею 
підраховане (в розмірі 5- 6 чисел, далі і до 10 можна сягати в рахун
ках, але не в викладках): шибки в вікнах, ґудзики на
його вестончику, малюнки по стінах, вазони по вікнах-
Потім іде праця геометрично-арихметична, вирізування усяких формі 
які діти вже вивчили на матеріялі Монтессорі, а тепер мають самії 
повирізувати з кольорового картона, щоб наробити гарненькоі так 
званоі мозаіки, з якоі можна роскладувати привабливі, чепурненкі 
фигурки, беручи форми мозаіки по рахунку: сьогодня, мовляв, лише 
5 фигур, -  роби з ними, що хочеш, на завтра вже можна взяти 
5 + 1 = 6 . Спочатку пороскладати іх  треба парами, тройцями, поодин
ці, а далі, як буде більше до вподоби. Можна брати 1 червону, 2 блакитних,
3 жовтих картонки. Так само можна працювати коло ріжнокольорового 
намиста, можна нанизувати, щитаючи: 1 червону, 2 білих, або тричі по 2 
червоних. Коли діти вже добре знають числа до 10, знають, що більше 
чи 5, чи 8, тоді можна грати в "Крамничку", показати ім гроші, виробляти 
марки з цифрами задля лото, з картону або з дерева робить домино і 
багато чого иншого. Коли діти марширують, можна іх навчати поряд
ковим числам: 1-й повернись наліво, 3-й виходь з лави, з ряду 
товаришів, 6-й дай руку 4-му. По англійських дитячих садках і шко
лах рухавки використовуються дуже широко задля арихметики, є на
віть там цілий збірник, складений. Струтзере: "Числа в играх". Тут

*) Див. книжку Шах. Троцького: "Наглядность і наглядния пособія при обуче- 
ніі арифметики", 1904 р.
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наводяться деякі досить ріжноманітні і цікаві игри-забавки. Спри
яє виясненню чисел і наша гулянка в мняча, в довгоі лози; крім 
того, як вже було зазначено раніше, користн а  цій справі і ритмична 
гимнастика, тому не можна й нею нехтувати; так, під звуки, ритмич- 
ноі музики піднімаються 2 ручки, пальчинята на них вигинаються: 
1-й, 2-й, 3-й -це ж вже 10 малих веселих людців (чоловічків); вони 

і працюють і бавляться, як малі дітки. В збірнику Струтзере є дуже 
гарненкі игри з піснями—пташині кубелечка, продавці квіток, є 
три задля навчання цифр (маленькі фотографи); багато є игр для
пояснення, що ближче, а що далі,—чи на сантиметр, чи на сажинь
далі докотилася наша куля?—що вище, що найнижче, що найвище,— 
коміни на фабриках, дерева біля тину?  В американських дитячих 
садках і початкових школах арихметика поставлена дуже гарно; там 
дуже рано вчать дітей дробних чисел: спочатку, як і скрізь, тут іде лічба 
ріжних річей, єднають річі купками (складай намистини по 4, а ти ро
би купки по 6), потім ці купки ділять на 1/2, 1/3, 1/4; переливають мо
локо, воду попів шклянки, по 1/4; шматують папір на 1/2 листа, 1/4 
листа, роблять зшитки. Вимальовують цифрові карти, гуляють ни
ми. Перші арихметичні завдання вигадуються і навчителькою, і са
мими дітьми, кожна малюється, записується (старшими дітьми); скла
дають з трісочок усякі фигури: трикутник, квадрат,+ і зараз підраховують трі
сочки, перемальовують в сшитках. Роблять колективно чималий годин
ник і діти мусять як найскоріше навчитися взнавати по годинникам, 
яка година. Усі праці, усі завдання пропонуються відповідно до інди- 
видуальности, щоб кожній дитині було і до смаку, і по іі силі, щоб 
не одвернути дитини від роботи, щоб не запанувала на лекціях страш
на гостя—нудьга та байдужність. Педагог-математик Герлах дає вка
зівки, якими працями і забавками можна користуватися задля ріж
них викладок: задля додавання (складання) добре грати в збір ягід, 
вставляння шибок в вікна, пекти пироги, запалювати свічки, розві
шувати ляльчину білизну, садовить дерева, купувати кольорові куль
ки, підніматися по сходах, купувати та роскладати цвяшки, марши
рувати, як салдати і т. ин. Задля віднімання підійдуть: рубати дро
ва, перевозити людей, істи цукерки чи орішки. Герлах вимагає, щоб 
усі викладки були цікаві, гарні, щоб вабили дітей і викликали у 
них охоту до творчоі праці. Про старшу групу дитячого садка мож
на сказать, що вона мусить знати числа до 10, в усяких порівняннях, 
мають робити з ними усякі складання, віднімання, множення. Так, 
поки що початок арихметики в дошкільному виховані цілком кон
кретний, фактичний, ведеться за допомогою дитячоі праці, - це прав
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дива інтуіція. Далі дитина звикає уявляти собі 2—3—4, не тримаючи 
річей в руках, а лише згадуючи іх,— тут уже іде робота активного 
уявлення, і лише надалі дитина простісенько оперує понад числами 
(не річами): 2+ 5 = 7 ; 8— 2= 6 . Це вже абстракція, до якоі дитина 
прийшла довгим шляхом конкретних прийманнів й правдивим су
дженням. В цьому і вага усіх таких підготовчих праць, що дитина 
навчається абстрактного думання, міркування через розвиток найго
ловніших розумових здібностей інтуіціі, спостереження, памьяти, 
уявлення, абстрактного судження, яке приводить до нових вже аб
страктних асоціяцій. За усима цими математичними працями дити
на набирається чималого знання того, як координувати своі мьязневі 
рухи з абстрактним судженням. Де-хто визнає навіть, що ці праці 
мають велику психологичну вартість— д опомагають керувати думкою 
в певному напрямі, мати силу волі конче розвьязати те або друге пи
тання або завдання.

Коли ми, виходячи з спостережень Декролі, вносимо арихме- 
тичні праці лише в програм старшоі (5-6-літньоі) групи дитячого 
садка, то авторитетна в цій справі п. Монтессорі вважає іх цілком 
можливими і з дітьми 4 літ. Правда, вона грунтує іх на геометрій 
даючи конкретні тіла дитям в руки, з самого початку навчає дітей 
свідомо розбирати, що менше, а що більше. З великих кубиків вони 
будують вежу, з кожною верствою, шаром кладучи все менші куби
ки; вона дає ім брусики, помальоваві двома фарбами—з них діти бу
дують вже драбину, але розом з цим іх око на брусках навча
ється впізнавати, де 1 брусок, а де два, і що 2 бруски очевидячки, 
конкретно більше за одного. Але тут немає певноі послідовности, бо 
дітям не даються  б руски та кубики потроху, відповідно до того, як в 
іх головоньках у грунтується уява про 4, 5 річей. Монтессорі відразу 
дає усі десять брусків, усі десять кубиків. Тут усе приймання ви
робляється самою памьяттю, механичним дотиком, жадноі творчоі 
думки не викликаючи. Далі, тім же малим дітям Монтессорі показує 
цифри, які діти завчають досить легко, безпосередніш дотиком до наж
дачного паперу; це теж провадиться цілком механично, і тілько коли 
діти знають цифри, Монтессорі показує ім гроші, і діти гуляють 
ними, малюють, обводять олівцем і т. ин. Таке навчання має в собі 
щось штучне, не відповідає дитячій психологіі, а навчання о (нуля) 
цілком схоластичне і в такому малому вікові непотрібне. Що до 
Фребеля, то він ставиться до математики в дошкільному вихованні з 
великою у в агою, але вже занадто детализує працю, цеб то додає рахун
ки до у сякоі  забавки, до усякоі праці, не викликаючи творчости  ди-
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тини, а лише памьяттю даючи дитині готові математичні уяви. В су 
часній педагогичній літературі на російській мові є вже досить дуже 
гарних підручників по дошкільній арихметиці, найбільше в виданнях 
Горбу нова-Посадова. Разом з навчанням арехметики обмірковується, 
звичайно, і те, чи варто в дошкільних организаціях вчити грамоти 
Чи таке цілком формальне, навіть символичне навчання бажане з 
психологи чного погляду задля малих дітей? Монтессорі визнав його 
можливим навіть з дітьми 4 літ; вона каже, що уся робота в іі "ди
тячих хатах» є лише "підготовкою до письма, читання та лічби", 
(рахунку) і що ці три знання дітьми здобуваються дуже легко і мов 
закріпляють увесь той матеріял, що дитина придбала своім розумом. 
У Монтессорі діти малюванням (ріжноманітним—і вільним і механич- 
ним, коли обводять олівцем геометричні форми) дуже добре підготов- 
люються до письма. Крім того, вона дає кілька спеціяльних рухів ру
кою, потім навчає дітей малювати не лише олівцем, а й пензе- 
лем та фарбами, показує ім проводити по межах геомет
ричних фигур дуже тонкі линіі, чи смужки; пензель діти трима- 
ють вже на так, яко лівець, а як перо, навчаються проводити і довгі, і 
короткі линіі і ім дуже легко наводити також і фигури готових 
літер. Спочатку ім дають літери вирізані з наждачного паперу і на
ліплені на тонкий картон. Дитина пальчиками проводить як можна з 
більшою увагою, кілька разів по літері в такому напрямі, якого додержує 
тут же коло неі навчителька. А навчителька тимчасом проказує ясно 
кілька разів назвисько літери і за нею його повторює і дитина. Но
ва наука захоплює іі і вона потім радісно каже навчительці: це—0, це—і це 
а  і т. д. Це вже початок читання. Дитині дають скриньки з вирізаними 
з рожевого картону літерами і вона роскладає іх, складає сама собі, 
які може і які хоче, слова, потім обводить літери такі гарненькі, що 
має від цеі праці естетичне задоволення. І так самостійно, як нав
чилася геометричним формам, навчається й літерам, а далі, без уся
коі книжки, без жадного традиційного „букваря". Монтессорі підбирає 
дитині відповідаючий іі інтересам матеріял задля читання. Цей ме
тод— через дотик, через писання,— вже практикований, перевірений по 
багатьох російських дитячих садках, дає дуже гарні наслідки. Але 
усе таки наша думка, що ним користуватися краще трохи зидом 
не раніше, як з дітьми 5 - 6  літ. Хай до цього часу дитина вбирає 
яко мога більш не формальних, а конкретних прийманнів і вражіннів 
хай більше розвиває своі мьязні, працює коло усяких виробів й  ви-

*" „Ж ивыя цифры",ч. 1  й  2, вид. Горб-Пос."Арифметика в детском саду"І т. ин.



являє свою творчу індивід уальну вдачу. Як би не змагалася керов- 
ниця дитячого садка затримувати дітей далі від книги, раз вони на- 
вчилися вже читати, то будуть шукати і читання, і книжки. А чи ж 
є де на усьому широкому культурному світі книжки, щоб були добрі 
задля 4-літніх дитенят? Та вона ім і не потрібна. Стенді Холл  каже 
навіть, що грамоті треба віддавати найменше часу і уваги аж до 
8 літ, а усе навчання цього віку дитини складається з спотережен- 
нів над природою, в оповіданнях, играх, в активній праці. В цей вік 
розум лише починає себе виявляти, і діти ще мало ім керуються: 
гаслом дошкільного виховання мусить бути виробка звичок, виробка 
активности і дисциплина емоцій. Коли рсп о ч и н ають грамоту занадто 
рано, то легко затуманити назавше дитині справжнє розуміння 
письма й читання: крім того, 4-літній дитині занадто важко тримати 
як слід перо в маленьких пальчинятах.  Але в старшій групі садка, 
де бувають діти 5-6  літ, а і ноді і 7, там грамота необхідна, бо ця 
група має бути як найкраще розвинена, підготовлена до школи, 
а грамоту діти цього віку найкраще засвоюють методами дитячого 
садка, бо ці методи усяке знання провадять відповідно до психоло- 
гичних індивідуальних  вимог дітей, в згоді з інтересами іх життя 
і даючи дітям як найбільше родощів й краси. За таких умов навчан- 
ня грамоти має входити в програм старших груп дитячих садків і 
охоронок, в звязку з усіма працями ручними, розвитком мови і по
чуття дітей.
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Х .

Моральне вих овання.
В дошкільному вихованні моральні і освітні завдання осягають

ся майже тими ж самими, однаковими засобами. Ручна праця дає дитині 
певні звички, знання, виробляє і зміцняє волю дитини, іі характер. 
В забавках і играх дитина розвіває  свою здібність до виявлення і 
звикає затримувати своі брутальні егоістичні нахили. Але, не вважаючи 
на ці спільні засоби і спільні наслідки, моральне виховання стає 
часто перед керовницями дитячих садків, яко гостре і глибоке пи
тання, що викликає чимало сумніву, вимагає від нас певноі мораль
ноі  свідомости в  великому питанню, що добро, а що зло? Кого ми
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маємо виховати із своіх діток? Звісно, дошкільне виховання не ста 
вить собі якихось-то агресивних завданнів що до самостійности ди- 
тини. Ні, воно лише змагається утворити такі умови життя, серед 
яких дитина могла б вільно виявляти усі своі найкращі почуття, і 
які допомогли б дітям бути честними робітниками з незалежною 
думкою і непридушеною творчістю, з розбудженою цікавістю й розви
нутими здібностями до іі незалежного задоволення. Таким робом, не 
має певного програму задля морального виховання; воно має бути 
цілком індивід уальним, засоби його мають бути відповідними пси- 
хичному і физичному складу дитини. Задля доброго виховання треба 
перш за все рахуватися з характерним складом дитини, а в цьому 
складі, на думку Рибо (французький психолог), найбільше значіння 
мають: інстинкти, нахили дитини, іі бажання і почуття. Це усе мусить 
знати вихователь, бо на інстинктах і нахилах сперається увесь духов
ний розвиток дитини. Крім того, потрібно викликати свідомість ди
тини, щоб і думка *), і добрі почуття іі були широко розвинені і що 
далі все більш керували іі вчинками, щоб перед дітьми сіяв 
культ правди і добра. Тут силу велику має зразок тих людей, кого 
дитина любить, хто іі плекає, постійне, активно переведене в життя 
добро. Виховання роз починається з першого дня життя і прова
диться так, щоб в кожній особі викликати, відповідно до іі физіологич- 
них, емоціональних і духовних нахилів, ціле коло усяких думок, 
моторних звичок і активних нахилів до моральних, добрих вчинків 
і виступів на добро людей і на користь свого розвитку. Таке нату
ральне виховання поділяється на виховання волі, розвиток зовніш
ніх чуттів і в доброму напрямі емоціональних нахилів; воно має 
метою розбуркати в маленькій людині не тілько егоістичні, а й со
ціяльні, і альтруістичні почуття. В педагогиці, як ми вже бачили» 
дуже багато суперечок піднімалося навкруги того питання, що має 
більше ваги в вихованні: чи, розвиток розуму, як це виясняв німець
кий философ Гербарт, чи зміцнення волі, вдачі. Цього вольового 
напряму тримається сучасна педагогика. В добре поставленому і пе
реведеному вихованні воля розвивається якось інстинктивно, вияв
ляється уперше в координаціі рухів і бажань. Спочатку усі бажання 
дитини дуже слабкі, невиразні. Але як тілько дитина опанувала де
якими своїми рухами, вона радісно ними користується, вживає іх 
самостійно і змагається стати незалежною, хоче усе брати, ходити"

*) Французькі философи добре кажуть, хто думає той вірить, хто думає, той 
робить; світ належить праці, проявам діяльности, якими керує думка.
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сама годує себе лож кою. Треба давати ій можливу незалежність, роз
вивати в дитині позитивні імпульси і репресивні, що задержують 
безпосередні імпульси, емоціі, бажання. Вольові вияви вже можна 
запримітити і спостерегти з 3 -4-го місяця життя, але потрібні 
довгі роки, щоб сперфекціонувати оці вольові акти, направити іх 
шляхом судження на добро. Треба постійно давати працю вольовим 
зусиллям в координаціі рухів (рухавки, гимнастика), в затриманні 
поганих звірячих нахилів (добре поводження за обідом коло іжи, 
ласкавість і ввічливість до людей і т. ин ) . Щоб давати волі дитини 
найкращий розвиток, треба знати іі емоціональний темперамент, іі 
нервову чулість, физичний стан здоровля, бо усе це міцно 
звязане, сполучене між собою. Не бажано будувати вихо
вання не вимогах сліпоі слухняности від дітей, не треба ставити 
дитині постійних від нас вимог; навпаки, минимальні вимоги варто 
ставити. З дітьми можна завше порозумітися, завше можна іх пере
конати, а головне, любити іх так, щоб вони це почували і мали довір- 
ря до свого вихователя; щоб відносини з ними були щирі, близькі, 
треба вміти прощати дрібні хиби і звертати увагу дитини на те, що 
потребує певного докору. Увага має велике значіння, увага дає дитині 
можливість стежити за своім самовихованням, діти дуже часто роблять 
щось недотепне через свою недбалість і не уміння скупчувати увагу 
на чомусь певному, не передбачаючи шкодливих наслідків. Увага захи
щає дітей від небажаних вчинків, запомагає дитині утримуватися і 
тим зміцняти свою волю, увага ім потрібна, яко оборона. На жаль, 
увага дитини нестала і колихається, мов вогонь від вітру. Треба 
зміцняти увагу інтересом, цікавістю, щоб те, що ми хочемо пропону
вати дитині, було гарним, захоплювало б іі, треба підкреслюва ти небез
пеку слабкоі уваги. Бажано, щоб дитина вірила, що ми забороняємо 
лише те, що дійсно може пошкодити іі физичному і духовному роз
виткові, бажано викликати у дитини почуття чести і правди. Довго 
не визнавали можливим провадити усе виховання дитини без жадних 
кар, довго задержувалися на тих карах, що пропонував Р уссо, 
так звані кари шкодливих наслідків,—але цією системою треба кори
стуватися обережно, бо діти мають тендітний, ніжний организм і 
страшно нехтувати ним заради кари над несвідомими дітками. Звісно, 
трапляється, що деякі умови виховання викликають потребу стави
тися до дитини, уже попсованоі попереднім вихованням, більш суворо; 
тоді лише системи природніх кар і може вживатися; надр., у дитини 
можна забрати усі ляльки і цяцьки, як що дитина не дає ім ладу і 
роскидає по усіх усюдах; не чистити іі черевиків, як що дитина на-
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вмисне іх валяв і т. ин. Діти не свідомі своіх злих нахилів, але свідомі 
злих і добрих своіх вчинків, вони дуже рано ( з 2-х літ) вживають 
слова "бека“, "дуся“— негарний, гарний, кажучи про своє поводження. 
Один хлопчик навіть так Богу молився: "Бозя, люби Васю, коли він 
поганий!» Це дуже характерні слова, які виявляють глибокий на
стрій дитини, що почуває себе непоганою, негидкою і саме через 
це потребує особливоі ласки, якоі вже не дає мама сердита, а може 
дати лише якийсь невідомий Бог! Це саме показує нам, що не мож
на постійно гризти дитину докорами, треба багато вибачати, прощати, 
дещо і замовчувати, але при добрій нагоді з ласкою, інтимно і обмір
кувати з дитиною той або другий його невдалий вчинок, Взагалі те
пер вже цілком визнано педагогами, що непотрібні жадні кари, жад
на суворість: дитина має бути вихована не під погрозою кари,  а 
на попередженні шкодливих іі виступів, вчинків, і на моральному 
виливові того о точення, серед якого дитина живе. Тепер одна
ково негативно ставляться і до кар, і до нагород, бо і те, і 
друге зовнішні фактори, а нам потрібно викликати внутрішні нахили, 
змагання до добра, свідомі відносини- до свого поводження. Так, в по
чатковій школі Паркера в Чикаго не тілько не вживають ніяких кар, 
але по змазі не викликають в дітях ж адних аморальних почувань; за
мість того, щоб діти навипередки, одно краще другого, вчилися з 
пустого самолюбства, в школі заохочують дітей до кооперативного 
складу усього, не лише економичного, але і освітого життя, викли
кають почуття громадянськоі єдности, щиросте і цноти, терпеливосте і 
мужносте, альтруістичного енергійного зусилля на усякий випадок 
життя, як того і потребує демократичний лад життя. Діти у  Паркера 
користуються широкою індивидуальною свободою, але свідомо працю 
свою віддають на загальну користь своєї школи, складають альбоми 
з евоіх малюнків, географичних нарисів, колєкціі по прородознавству, 
гербаріі і т. ин. Ці твори і праці використовують менші класи, які 
теж за своій обовьязок вважають щось виготувати на користі, ще 
менших. Ці праці ніколе не порівнюються одна з другою, щоб не 
викликати межи товаришами неприємних відносин, школярам не 
ставлять за науку жадних балів, у них лише викликають одно ба
жання - стати другим на користь. Праця дається не одна і задля усих 
однакова, бо вона затримувала б розвиток одних дітей, які можуть 
щось виробити вже краще, і приголомшувала б других, що не можуть, не 
в силі іі виконати, індивидуализація то є перша вимога справедли
вого виховання, бо усі наші спостереження доводять нам, що діти 
дуже одно від другого відріжняються, хоч і межи ними багато є спіль-
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ного: де-хто з педагогів намагався давати деякі загальні пояснення 
дитячих типів і поділяв іх на кілька груп. З игерт дає 15 ріжних 
типів дітей: одні сумні, меланхолики, мрійники, мизантропи, дур
ники, наівні діти з слабкою памьятю і недисциплинованою увагою, 
діти ексцентрики, пустуни, непевні в собі, завше заклопотані, а дру
гі—мовчазні, апатичні; одні— добром натхнені, неначе янголи, а дру
гі шкодливі, мов злі духи. Найпевнішу класифік ацію дитячих типів 
подав відомий професор Лесгафт. Тепер коло цього питання працю- 
ють  російські психологи Россолимо і Лазурський, у  Франціі цікаві праці 
належать Бине. Дехто поділяє дітей відповідно до тих вад, які ви
являють діти. Шольц помічає в вдачі дітей такі вади : 1) ім вадить 
багато почуття і приймання— діти сумні, вередливі, полохливі, неза- 
доволені, легко пишаються сами собою, уперті, ліниві, злістні, з ро
мантичним настроєм: 2) другим вадить брак певних уяв— це діти дур
ні, з хисткою уявою, несталі, дуже помалу розуміють усе навкруги, 
з хибно розвиненим уявленням і з вбогою фантазією, нещирі і не- 
отверті, неладні і нечепурні; 3) треті мають хистку волю і активність: 
вони завше незграбні, нездатні до роботи, зажерливі, неспокійні, брех
ливі і злодійкуваті, мають нахил до нечистих думок і таких же 
настроів, раді кожному нашкодити, зробити усякому прикрість. Сумно 
уявити собі усю таку галерею дітей, з такими більш- м енш шкодли
вими нахилами. Але до кожного маємо підходити з ласкою, з щирим 
бажанням його зрозуміти, порадити, як ім перемогти своі вади, спо
стерегти іх физичне становище, бо дуже часто від слабости, від якоі- 
небудь непомітноі хвороби залежать настроі і нахили дитини. Порада 
лікаря матиме в такім разі більше ваги, аніж наші докори і лайка. 
На деякі вади треба звертати пильну увагу і добре обміркувати, яким 
засобом найкраще побороти іі. Ось, напр., сидить перед вами тиха, 
ідиферентна дівчинка з сумними очима: це тип завше журних, сум
них дітей, що ніколе не гуляють жваво, з захопленням, не стукають 
і не роблять в хаті жадного бешкету; ні до кого вони не озивають
ся, не горнуться ні до кого. Праця, игра— іх не захоплює, усяке не
щастя, безталання іх вражає і доводить до роспачу, докори обража
ють глибоко. Вони часто плачуть, балакають за смерть, лякаються 
усякоі хвороби. Ніщо не має задля них особливої вартости. У деких 
дітей це постійний настрій, у других він зьявляється періодично. На 
таких дітей дуже гарно впливає зміна оточення, добре іх з міста пе
ревозити на вільне сельське повітря, а особливо в гори. Там вони 
наче відроджуються, помалу починають приймати участь в роботах, 
в играх, забавках товаришів, а ін оді одразу виявляють той або дру -
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гий хист -до музики, до малювання. До них треба підходити дуже 
обережно, ласково, нічого не вимагати грубо, але і не знесилювати 
іх занадто лагідним поводженням. До них треба чулого, сталого, по
стійного ні клювання, щоб дати ім певність своіх сил. Такі діти часто 
бувають по тіх родинах, де батьки живуть недобре, де дитина по
стійно бачить глум, свавілля, жорстокість, або живе самотня на чу
жих людях, полохливо і постоянно чекаючи якоі-небудь образи.

Трудні ще підходити до брехунів, а іх чимало серед дітей усіх 
верств. Англійці навіть прислівья таке мають: не брешуть лише дурні. 
Діти брешут ь більше, як дорослі, слабенькі частіше за здорових. 
Взагалі на цю ваду багато впливають зовнішні умови: раса, климат, 
вік, стать. Жінки брешуть більше, ніж мужчини, бо вони менше 
освічені і більше нервові. Так само латиньскі народи до брехні ма
ють більший нахил, аніж англо-скандинавські, бо вони експансивніщі 
і вразливіші, ніж ці останні. Дитина бреше, несвідомо при 
розвиненому уявленні, бреше свідомо від переляку, згордощів, 
щоб росхвалити себе самую; бреше під впливом то і або дру- 
гоі думки, захоплення, від бажання заробити похвалу або спека
тися наслідків поганого вчинку, бреше, вигадуючи своі власні опові
дання. Перш за все треба придивитися і гаразд зьясувати, яка при
чина викликає брехню. Буває перейнятий від батьків нахил до брех
ні; буває вплив родинного оточення, буває физична слабість, яка ви
кликає полохливість. Дуже малі діти не розуміють, що то значить 
брехня, неправда; допитуючи іх, вивіряючи, можна лише навести на 
думку, як брехати. Женевський Інститут імени Руссо робив анкету 
про росповсюдження брехливости межи дітьми, зібрав 740 відпові- 
дів, з яких видать, що до 6- 7 літ нема розуміння брехні, вона не
одріжняється од простих помилок і фикціі. По анкеті дітям пропону
валося написати якесь оповідання, і ось лише 34,4 % дітей виявили 
себе цілком правдивими. Коли роспитували, що викликало неправду, 
то дізналися, що у 79,9% -страх; матеріальна вигода —7,6, хистка ува
га— 5,7, лінощі— 3,8, захоплення казкою - 3,5, злість-2,6% любов 
до людей— 2,5, зза попереднього акта —83,3. В боротьбі з брехнею 
треба вживати таких засобів, які до кожноі індивиду альности най
краще підходять. Треба уперто боротися з брехнею, бо майбутність 
належить правдивим. Треба виявити красу правди, треба, щоб дитині 
не було жадноі користи від іі брехні.

Ще одна психологична риса дуже вадить дітям,- це острах, 
полохливість. Пере каже навіть, що жадне почуття не шкодить так
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физичному і духовному здоровлю дитини і не припиняє його духов- 
ного розвиті , як острах. Він пояснює це почуття, яко природний, 
інстинкт, несвідома реакція заради свого самоу рятування, при якій 
приливає кров до нервових центрів, вони напружуються заради 
хоч аби-якоі оборони. Почуття страху теж буває ів спадщанку перейняте: 
часом, в родині усі бояться павуків або жаб. Але коли за малих 
років дитина не побачить таких "страшних" чи неприємних звірів, 
то почуття зменшується. Це цілком нервове зьявіщее, і часто після 
хвороби діти, що були раніше дуже сміливі, стають полохливими. Але 
треба боротися з дитячого полохливістю, рахуючись, звичайно, з 
індивидуальними рисами, не силуючи, але лагідно вмовляючи дити
ну, викликаючи іі судження, ясні правдиві уяви. Діти, звичайно, бо
яться нових річей, яких не знають, бояться темряви. Не треба ля
кати дітей з темноі хати, а навпаки, робити так, щоб було радісно 
гуляти в присмерку, щоб весело було в темній хаті, щоб приємно було 
пробігти, що є духу, в темній алеі. З малими треба бути дуже обе
режним, щоб чимсь не злякати. Руссо радіть привчати дітей помалу 
до нових вражіннів, напр., до того, щоб саміі брали жабку рука
ми, піднімали павука і т. ин. Але і це робити треба поволі, без при
мусу, бо усяка неприємність зменшує радощів, яких так потрібно дітям 
Стенлі Холл переказує нам такі своі спостереження: на З6 хлоп
ців, молодших 4 р., приходиться один випадок страху, а па 74 дів
чинки 4 віп а д ка; у  хлопців полохливість зростає найбільше межи 
7 і 15 роками, а в дівчат межи 4 і 18. Страху підлягають не тілько 
люди, а і звірі. Педагоги не можуть цілком викоріняти полохливости 
з діцькоі душі, але можуть іі ввести в деякі межі. Страх сам по 
собі не вадить: він утворює підвищений настрій, треба привчити 
дитину перемогати його, призвичаюватися до тіх річей, яких вона 
боялася, і коли вона переможе свій переляк, то полюбить ту саму 
"страшну" річ. Страх ще має одну навіть користну рису: він викли
кає напруження уваги. Але все ж таки він страшенно втомлює, а 
через це він шкодливе почуття і від нього треба визволяти дитину. 
Це почуття дуже гарно зьясовано у  праці Дарвина: " Виявлення чут
тів". Спостереження Стенлі Холл показують нам, чого саме більш усьо
го лякаються діти: грому та блискавки, плазунів, чужих людей, тем
ноти, вогню, смерти, свійських звірів (корови, бика), примар, мишей, 
злодіів, великого вітру, страшних снів, туману, комет, відьм і т. ин 
Що до віку  дитячого, то цей вчений подає такі відсотки:
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полохливі Цікаві відомости подає про це і
бельгійський вчений Рума. Усі згодні 
з тим, що страх така цілком первісна 
емоція, яку конче потрібно перемогти, 
бо вона шкодлива. Задля перемоги по
лохливости треба викликати у дитини 
почуття сміливости, але обережно, щоб 
не викликати занадто великого напру
ження.

Від физичного стану дитини залежать також і ті прояви неспо
діваноі жорстокости, які незрідка дуже лякають і хвилюють вихова
телів; вона виявляється иншим разом і в тому, як діти мучать сво- 
іх улюблених звірят і, усяку тварину - рвуть крила іх, душать 
ногою жучків, кузок, а також часом в запальній потусанні з товари
шами. Тут треба розглянути, чи це тілько вибух обурення гніву, 
чи унаслідування жорстоких, брутальних нахилів від батьків. Обурення 
не є щось лихе, та ще коли воно викликається або якоюсь неправдою, 
або почуттям справедливоі образи. Не дурно ж і поети вславили ще 
устами Гомера таке обурення: "Гнів, о богиня, хвали Ахилеса!". Але 
всяке обурення, під впливам виховання, має підлягати розуму, волі 
й не приймати занадто жагуче- схвильованого виразу, і це досяга
ється помалу, через розумні бесіди, через заспокоєння одразу 
зхвильованоі дитини і ласкою і авторитетом товариським і, як ми 
вже казали, пильною увагою самоі дитини, іі свідомим самозатри- 
муванням, самовихованням. Що ж торкається до звичайної жорстокости, 
то вона в більшости випадків є несвідома. Малі діти не уявляють 
собі, чи то болюче кошеняті, коли його так сіпати,я к вони його сіпа
ють, чи, скажимо, тій мусі та кузці. Треба збільшувати свідомість ді
тей про вразливість кожного живого створіння. Крім того, жорсто
кість виникає, теж напів свідома, від так званого "властолюбія", ба
жання панувати над кимсь другим, почувати себе физичним пере
можцем над другою людною чи товаришем, чи дорослою. З такими 
проявами теж маємо свідомо боротись, дбати про розвиток свідомости 

     дитини, звертати увагу іі на те, що такі вчинки неприємні, немож
ливі ні в якому спільному громадянському житті, утворювати таку 
атмосферу навколо дитини, яка б не тілько не викликала б інстинкта 
жорстокости, властолюбія, панування, а цілком його навіть парализу- 
вала б. Діти не родяться ані злими,  ані брехливими, хіба в виключ-
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них випадках важкоі спадщини, унаслідованоі від батьків, а инколи
і від дідів  прадідів. Діти родяться з природними нахилами до акти
вности ,до ласки, до симпатіі відносно усього живого. Спочатку уся
іі первістна свідомість йде на те, щоб переймати те, що робиться 
навкруги неі, вона проймається любовью, ласкою до матері, до тієі 
особи, яка іі годує, робить ій усе приємне, добре, вона чуло відно
ситься до чужого страждання, яке  ій зрозуміле, плаче, коли коло неі 
плачуть, коли ляльку розібьє, коли чує, що корова жалібно мукає— 
реве. Це природна, натуральна нервова чулість, на якій вже іі ви
ростає далі і свідома чулість, що зветься добрістю, як правдиво 
зазначає поет:

"Раз добром налити серце
Ввік не прохолоне!"

Наш обовьязок дати дітям такі умови життя, в яких ця чу
лість, це добро перетворилися б в активну альтруістичну  діяльність — 
на оборону усього живого. По англійським початковим школам і по 
французьким організ уються так звані Ligues de Bonte- "Добрі това
риства", метою іх стає запомога усьому живому. Йде, наприклад, ву
лицею старенька і падає під тягарем того, що несе, діти мають ій 
запомогти;  розсипала сидуха яблука, діти ій усі до одного збирають; 
бачуть кошенятко на дорозі, змучене хлопцями,—мають його підняти 
й до життя повернути. Жадного кубла мають не дозволити роски- 
дати. З таких дрібниць, з таких краплин добра виробляється звичка 
не проходити без уваги повз жадне страждання, щоб не дати своєі 
запомоги. Колись російський письменник Успенський (народник по 
своєму л ітературному напрямку) правдиво докоряв громадянству, що 
ми все кудись поспішаємо, усе нам „ніколи" зглянутися на чуже 
страждання, і виробляється в душах наших страшний звичай стави
тися до усього навкруги нас байдужно, аби з своіми "справами" по
спіти. Від такоі байдужности треба застерегати дітей й виховувати 
активну безпосередну чулість до чужих потреб, помалу поширюючи 
це коло "чужих" поза межами родини, близького товариства аж до 
усякоі людини, усякоі живоі тварини. Це й буде найкращим мораль
ним вихованням, яке розвине в дітях увагу і співчуття до „состра- 
ждання", а ще краще і до "сорадовання”, яке вимагає ще більшоі сердеч
но і чулости, бо, коли ми бачимо чуже страждання, нам шкода страд
ника, але ми разом з цим почуваємо деяке егоістичне задоволення 
з того, що це не ми страждаємо. А коли ми бачимо чужу радість, за
вжди нам трохи заздро, що вона не наша. Тим то і каже психолог
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ома, що для відчування страждання треба бути лише чулою люди-
ною, а щоб щиро переживати чужу радість, маємо стати янголами 
Д0 такого стану янголят і бажано вести наших дітей, щоб жили вони 
не тілько своім особистим життям, а горем і радощами других людей, 
переживали усю красу життя в природі,— це дає людям міцний звя- 
зок з загальним життям, не дає тих страшних емоцій самотности, 
пустого кола, в якому так страждала наша молодь недавніх часів. 
Це наддає цінности життю, поширює інтереси, утворює кожній людині 
ріжноманітниий зміст життя і захищає від надмірноі вразливостіи 
до своєі власноі долі і недолі. Так вчив колись російський публицист 
Герцен, щоб  кожній людині усе людське не було чужим, а навпаки — 
близьким, рідним. Це не значить, що наша індивідуальність має 
бути придушена загально-людськими інтересами: ні, кожна дитина 
усім дошкільним вихованням виробляє з себе суцільну, незалежну, 
активну особу з піднесеним почуттям добра і міцною волею задля 
дійсною красою позначеного життя. Ніцше це дуже гарно висло
вив,—і його слова можуть стати певною радою в справі сучасного 
виховання: „пізнай себе,- каже німецький философ:- усе, що в собі 
маєш найкращого,  розвивай до високого перфекту (удосконалення); 
живи задля здійснення твоєі власноі правди. Будь, чим сам схочеш, 
але будь цілком сам по собі". До цього можна ще додати і слова на
шого украінського письменника Винниченка: "бути щирим, бути
чесним самому з собою". Бути добрим, чесним не лише прилюдно, 
поверхово, а бути наскрізь пройнятим своєю правдою і здійстняти іі 
активно в життю. Ось куди маємо прямувати з першого часу до
шкільного виховання.

XI.

Морально-соціяльне виховання.
Усяке моральне виховання припускає якийсь соція льний осе

редок, в якому дитина росте, і той майбутній соціяльний осередок, за
для якого вона набирається знання, розуму і волі. Звісно, кожна 
соціяльна органі зація і залежить від того, як кожний з нас уявляв 
собі окрему особу і, з другого боку, не можливо уявити собі нормаль
но і широко розвиненоі індивидуальности без іі відносин до більш—
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ред темноі ночі пізнає свою неню і свою няню і прислухається до 
того, як і хто іі пестить. Дуже рано роспочинає дитина свою велику 
працю переймання усіх рухів, усіх звичаів свого соціяльного оточен
ня і дуже поволі виступають в іі свідомости два полюси, два проти
лежні шпилі: я сам і другі люде. Я виникає з уяви про цих других 
людей, а ці другі люде повстають із уяви про себе самого. Усе, що 
дитина робить, вона навчилася, дивлючись як те ж саме робили 
другі: хтось "другий" іхав верхи на коні, тепер і я іду так, як він. 
Треба кілька хвилин простежити, як дитина уважливо вдивляється 
в усі рухи, в усмішку, вирази обличчя свого батька або другого 
когось, що ій став до вподоби, щоб бачити, як вона захоплена свідо
мим перейманням і як в душі іі одбиваеться не простісеньке, меха- 
ничне переймання, а свідомий „вибір" тіх рис, тіх рухів, що вона 
вподобала. Ця праця вже свідчить, як зраня роспочинаеться так 
звана „соціялизація " маленькоі людини, яка по добрій волі єднається 
розумом і серцем з живим оточенням своім. Разом з цим, каже 
Б олдвин, виявляються і ріжні відносини до нього дитини: відносно
одних він почуває себе могутним господарем я й моя менча сестра, 
поруч з другими він нікчемність, він невільник, раб, який підлягає 
усякій усмішці, погляду очей, рухові пальця я і мій батько. Так од
разу бачимо два впливи на дитину. Один несвідомий, глибокий -то 
спадщина физична,—дитина має той антропологичний склад, який 
має і іі рідний народ, і який дається чи то складається під впливом кли- 
мата, раси, географпчноі зони, физичного складу іі дідів, батьків, матері. 
Не менше значіння має і те соціяльне оточення, в якому роспочинає 
своє життя дитина, від якого саме вона усе переймає. Кожний крок 
свідомого розвитку зміцняє вплив соціяльного оточення, - мова, опо
відання, читання, товариші мандрівки. Природні нахили, інстинкти 
далеко не уявляють з себе чогось закінченого, в душі дитини живе постій
на незатримана здібність навчатися, пізнавати. Та дитина найкраще 
здатна до життя, яка володіє своєю увагою і має міцну волю задля 
повторного зусилля. Уся сила в цьому повторному зусиллі, але воно 
має добрі наслідки лише тоді, коли воно соціяльне, инакше воно пере
вертається, переходить в злість, упертість і другі негативні задля 
громадського життя вияви. Треба, щоб індивидульність свідомо зрек
лася деяких своіх агресивних нахилів, своіх егоцентричних змаганнів 
і по добрій волі згодилася б на вимоги соціяльного життя (в цьому 
ділі дитині запомагає ясність думки, судження), тоді упорядковуються 
взаємні зносини антропоса і його соціяльного оточення. Не підлягають



                                                    —115—соціяльним вимогам частіш усього або геніі, які занадто перемога
ють суспільний розвиток іх часу, або ідіоти, духовно хворі, що, нав
паки, стоять нижче культурних вимог іх часу, і громадянство від 
них одвертається і без жалю каже ім: "маєте загинути ви. фактори 
мого знесилля, мого роспаду". Але ми, вихователі, не можемо цього сказа
ти: для нас кожна людська істота мас право на розвиток, на більш— 
менш добрі, сприятливі умови життя. І коли громадянство одрікаєть
ся від цих факторів „распаду", тоді ми виставляємо для цих вбогих 
духом другий осередок,—це природа, на лоні якоі ми викличемо усі 
творчі сили, на які ці вбогі діти дуже небагаті, яких не вистачає ім, 
щоб задовольнити вимоги громадянства, але яких ім вистачить, щоб 
жити і навіть щось своє творити серед природи; є навіть такі педагоги, 
як Гауфе, що кажуть, що« взагалі гармонійна індивидуальність може 
розвинутися лише серед природи."

Друга річ геніі: вони вищі за усякий осередок, панують понад 
усяким оточенням силою своєі думки, творчістю свого уявлення. 
Геній утворює нову еру наукову або моральну, або художню. Але 
громадянство не завше визнає відразу його смілу думку, не одразу 
підлягає його міцним творчим силам, і більшість геніів терплять від 
громадянства усякі переслідування, инколи той приймають смерть. 
Геній тим і не признається сучасним громадянством, що він безмеж
ний, його думка підноситься вище сучасноі думки вчених людей, 
вона не знає часу; а громадянство еволюціонує помалу, складаючи 
своі закони соціяльного пристосовування. Нормальна людина до них 
і пристосовується, бере і засвоює від соціяльного оточення погляди, 
думки, судження. Але виховання се ставить собі завданням, як то 
кажуть, соціяльного конфискування індивидуальности; навпаки, 
виховання сучасне ставить високо культ особи, яка, вільно виявляє 
усі своі творчі сили. Але особа не має бути анархичною, свавільною, 
немає постійно виступати проти громадянства і кохатися лише в своій 
незалежности та недоторканости: вона має бути такою особою, яка 
сміло вибирає собі шлях, виробляє свою думку, активною працею 
проводе іі межи люди, працює з однаковою жвавістю і задля своіх 
власних потреб, і на добро людям. Звернімося в цій справі, в цьому 
питанню до Болдвина. *) з його завше міцною думкою і певними спосте
реженнями: він каже: "перший цілком егоістичний період дитинства 
триває недовго, поки дитина почуває якийсь острах перед усіма

) Болдвин. " Соціяльне виховання"
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чужими людьми, червоніє, коли до неі наближається малознайома 
постать, кидається до мами, одвертаючись від "чужого". Далі виявля
ються, навпаки, зовсім другі відносини—дітей тягне поза межі ро- 

 динного кола, вони чуло відносяться до ласки, прихильности чужих 
людей, цікавляться іх постатями, одежою, звичаями. Коло 5 літ діти 
вже хотять, щоб люди іх помічали, шукають хвали своім вибрикам, 
своім творам, мов би кокетують з чужими людьми, які ім чим-небудь 
приємні. Та полохливість, яка виявлялася у перші періоди зносин 
з людьми, не зникає зовсім, а лише перетворюється в соромливість, 
а жадоба чужоі хвали перетворюється в інстинктивне, а потім і свідоме 
шукання собі товариства. Впливає на дитину соціяльне ото
чення, яко осередок усяких протилежностей, серед яких дитина сво
єю власною критичною думкою, а також і інстинктом хоче взяти те, що 
найбільше може іі задовольнити. Звісно, через увесь початковий пе
ріод дитинства егоістична активність виявляється більш рішуче, аніж 
альтруістична, але це цілком природно, бо дитина мусить спочатку 
набратися усякого знання, розвинути усі своі физичні і моральні си
ли, щоб стати справжнім робітником поки що в своій родині, в сво
єму колі, а далі і в широкому громадянстві. Дитина має воробити з 
себе людину, свідомо знати, що вона може і до якого ще ідеалу ій 
доходити,  порівнюючи свою працю з працею других товаришів, дру
гих дорослих людей. Громадянство дає дитині пластичність, і що да
лі физична спадщина відбивається усе менше, а соціяльна пластичність 
усе збільшується. Мимоволі дитина приймає вимоги коректности, які 
ставіть ій соціяльний осередок, і перше навчання морального пово
дження дитина вбирає в себе, засвоює від соціяльного осередки, в 
цьому ж осередкові закладаються й перші почуття і вияви почуття 
ласки, пошани, довірря, прихильности до тіх або других конкретних 
особ“. Так виясняє Болдвин, як природно і міцно впливає соціяльний 
осередок на розвиток людини, і задля виховання маємо цей вплив 
використовувати як найкраще, як найстаранніще.

Соціяльне виховання висувається за наших часів цілком природ
но: з того менту, як ми зменшуємо авторитет навчителя, зрікаємося 
усяких кар, мусимо поставити якісь певні обмеження анархіч ному 
свавіллю дитини. З того часу, коли дошкільне виховання виступило 
з  родинного кола і перейшло до рук педагогіч них організ ацій, тим 
саме навкруги дитини утворився соціяльний осередок, в якому необ
хідно мусить бути лад, і  цей лад має бути вироблений не к имсь другим, 
але ж самим дитячим товариством, воно одно може природно поставити
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моральні меж задля індивидуальноі свободи. Люди істнують для 
людей і людина людині— бог. Нижчій звірячій природі людини лише 
громадянство, лише суспільне життя ставить відразу тисячу пере
шкод, і людина має ім коритися, бо й сама живе лише громадян
ством. Через те і для виховання суспільство має бути і є і метою, і зав
данням. Людина потребує запомоги, і усі люди змагаються зьеднатися 
заради одного загального інтереси, через бажання мати когось близь
кого, хто б запомагав, підтримував іі. В нас є гарне прислівья: "чо
ловік та жінка—найкраща спілка", бо в цій спілці є і ласка, й пова
га до людини, і спільна праця, і загальна користь. Діти з малих літ 
(з 4-х— 5-ти) шукають собі товариша вірного, який дасть і запомогу, 
і пораду. Діти мають межи себе солидарність і физичну, і духовну, 
на грунті спільних інтересів навчання, і моральну. І на моральне ви
ховання мають завше великий вплив усякі незалежні дитячі товариства. 
По анкетам Рума, вуличні діти початкових шкіл мають велику сер
дечну потребу в товаристві, і в Америці він записав скількось окре
мих дитячих гуртків, які єднались або як земляки— поселенці 
тієї або другоі місцевости  або і зза якоісь вигоди-користи, 
запомоги слабій дитині від товаришів, або ради якоі-небудь спільноі 
мети моральноі і неморальноі, напр., обікрасти садок, або организува- 
ти свою театральну виставу, свою велику спільну гулянку. Ватажком 
майже завше обирають або найстаршого, найдужчого, меткого борця, 
хитрого, злодійкуватого хлопця, або самого розумного, доброго, влас
толюбного, який вміє опанувати цілим дитячим гуртом, або того, хто най
кращі забавки, гулянки, мандрівки вигадує, организує; иншим разом 
ватажкує і самий найбагатчий або перший  учень в класі.

Крім гуртового товариства межи дітьми істнує ще й приватне 
приятелювання, межи 2— з дітьми. Це приятелювання вже складається 
міцніш на грунті спільних нахилів, здібностей, по несвідомій взаємній 
симпатіі; воно може бути і межи дівчатками, і межи хлопцями, і межи 
хлопцями і дівчатками. Ця ніжна, цілком чиста прихильність триває 
иншим разом цілі роки і наддає багато моральноі краси буденному 
життю. Коли зміняються нахили, обставини, часто разом з  цим мі
няється й дружнє товаришування. Дитина тоді і зможе стати віль
ною, коли зречеться своєго дикунства, з звірятка почне ставати 
людиною. Воля, незалежність мусять зростати разом з  свідомістю, а 
цю свідомість краще усього виробляє соціяльний осередок,

Це усе упевняє нас, що виховання в товаристві организовому 
яким і стає кожний дитячий сад; дитячий майдан, захисток, клуб, має 
найбільшу силу в справі виховання і морального виливу. Діти віль-
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но, незалежно живуть, працюють, гуляють, навчаються, але життя іх 
небезладне, воно має свій певний лад. Діти не окремі дикуни, що 
дозволяють собі свавільні виступи; вони— маленькі громадяне, мають 
своі гуртом обмірковані закони, своі установи і підлягають ім свідо
мо і доброю волею. Кожна дитяча организація це маленька респуб- 
лика, вона обирає свій невеличкий уряд на кожний тиждень, вона 
обмірковує разом з учителем такі постанови, які можуть дати най
кращий лад спільному життю, упорядкувати, напр., обовьязкові праці, 
щоб в садку чи захистку було чисто, чепурно прибрано; уряд, вкупі 
з учителькою, яко любим старшим товаришем, дає роспорядок на 
кілька днів,— які саме на цей час найбільш цікаві лекціі, мандрівки, 
екскурсіі чи свята можуть бути упорядковані і як до них готуватися. 
Усякі видатні дітячі вчинки теж обмірковуються, дітям висловлюють 
або ганьбу, або хвалу. Так в одному дитячому садку завелись непри
ємні злодійства. Інтимні розмови учительки, іі досліди і спостере
ження не викликали у злодія щироі сповіді. Громадські дитячі збори 
поставилися до цього з несподіваною глибокою щирістю і увагою 
виявили справжнього злодія, постановили прохати його який час не 
ходити до захистка, але прийняти його одразу до свого товариства, як 
тілько він сам до нього вернеться з каяттям, з щирим визнанням 
своєі провини. Такий соціяльний склад навчає дітей від дитинства 
ще шанувати громадянство, вільно розвивати усі своі здібности на 
користь тоі маленькоі організ ації, в якій вони себе почувають досить 
самостійними і незалежними робітниками, що вже в 5 - 6  літ навча
ються свідомо ставитися до загального добра і громадянського 
обовьязку.

ХІІ.

Естетичне вих овання.
Задля сучасних педагогів вже цілком вияснено, що окрім осві

ти, окрім фіз ичного, морального і религійного виховання, дитина 
потребує ще виховання естетичного, бо ніщо не може дати такого 
піднесення духа, як глибоке почуття краси. Ще Гербарт вніс в нау
кову педагогику вимогу розвитку в дітях естетичного інтереса, обік 
з етичним, науковим і религійним. Сучасна психологія визнає в 
естетичному пережи ванню самостійну душевну діяльність дуже ве-
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ликоі ваги. До цього ще приєднуються практичні завдання, які пану
вали межи німецькими педагогами,—ці завдання—поширення худож
ньої промисловости і будівництва. Педагогично-художній зьізд в 
Дрездені р. 1901 висловився за необхідність демократизаціі естетич
ного виховання й широке його росповсюдження. Звісно, таке поши
рення не ставить собі метою, щоб усі діти стали артистами, художні
ми майстрами, воно простує лише до того, щоб розвинути свідомість, 
смак естетичний задля найкращого приймання художніх вражіннів.

Естетичне виховання порушує суху книжну науку і одноманіт
ний буденний рух життя. В школі дають матеріялу досить задля 
думки, задля праці розума, але занадто мало поживи для почуття. 
Через це нові найкращі педагоги переносять вагу навчання трохи в 
инший бік, а саме звертають найбільшу увагу на художні вражін- 
ня—художню літературу, музику, малювання, різбярство, екскурсіі в 
гарні місцевости і т. ин. Вони бачуть в мистецтві найкращий засіб 
розвинути симпатичне уявлення, бо ніщо так, як мистецтво, не дає нам 
можливости зрозуміти другу людину.  У росіян є страшне прислівья: 
чужа душа темна, як ніч, але воно правдиве: ми не знаємо чужоі 
душі, тілько мистецтво дає нам змогу заглянути в чужу живу душу, 
пережити іі горе, іі радощі, мистецтво викликає в нас інтерес, заці
кавлення до чужоі людини і іі духовного життя. Французький педа
гог Маріон каже: Дитину безпремінно треба вчити мистецтву, бо 
воно має велике значіння в справі виховання. Краса—то є гармонія, 
від естетичних вражіннів ця гармонія, упорядкованість переходять 
в серце дитини, утворюють звички, виявляються в красі поводження, 
в граціозности усіх рухів, в гармонійности вчинків, утворюють смак до 
усього гармонійного. Приємні почуття, каже Кант, дають міць життю. 
Культ краси—могутній фактор індивидуально-етичного виховання, 
як каже Пушкин:

"И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые в нем лирой пробуждаль “,

бо краса і добро єднаються в усіх великих мистецьких творах. 
Кажуть, що естетичне почуття егоістичне, що воно стоіть поодиноко 
від других почуваннів, довгий час ним зовсім нехтували, не надда
вали йому такоі ваги, як другим дисциплинам. Звісно, не ізолювання 
почуття естетизма маємо ми випещувати мистецтво заради мистецтва, 
а загальний розвиток почуття краси, вимоги гармоніі і в житті, і в 
душі своїй, і в творах майстрів, і в наших власних творах і вчинках.
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Краса є вираз величньоі ідеі, щоб розуміти іі потрібне виховання, як 
воно потрібне і для того, щоб зрозуміти науковий дослід, етичну 
правду, религійний заповіт. Естетичне виховання має провадитися в 
згоді з розвитком і других частин душі і розума, щоб виробити з 
дитини цільну, ненадполовинену особу, як Ібсен каже устами свого 
героя Бранда: „будь, чим хоч, але не поділяйся на дрібьязки, будь 
цільним, неподвійним". І життя естетичне мусить бути не ізолова- 
ним, не самітним, а звязаним з другими виявами життя і перш за все 
воно в контакті повинно бути з етичним життям. Краса душі, краса 
твора, краса поводження,—ось та бажана гармонія, яку випещуе в 
своєму світогляді і наш народ, яка виявляється перед нами в тво
рах його слова. Шиллер давно сказав: „Та радість, що хвилює нас 
перед красою, перед добром, перед величним і ніжним, вона зміцняє 
наше моральне почуття.  Такий саме вплив бачив Нічше в трагедії, 
яка була для нього найвищим виразом краси. Естетичні переживан
ня дають найчистішу радість, а ми вже кілька разів казали, що ра
дість є могутній вихователь, і ним не можна нехтувати. Тілько ве
селий розум хилиться до добра, сум та горе родять зло. Ніщо не 
має над нами такоі влади, як краса природи або краса мистецького 
твору. Від них мов виступає така міць і незалежна повага, які під
носять наш настрій понад усіма брутальними, низькими, напів звіря
чими інстинктами і викликають змагання до чогось шляхетнього, ве- 
личнього. Національне виховання обовьязково мусить дати дітям 
(усім дітям усіх верств) усі ті приймання, викликати усі ті емоціі. 
які підносять красу, ціну, вартість життя, зміцняють любов і при
хильність до людей—творців мистецтва, постійно примушують шу
кати чогось прекрасного поза межами свого буденно-егоістичного живо
тіння, як казав Песталоцці: «велику красу має природа, але серце люди
ни краще за усе". Діти зрозуміють людське серце через мистецтво і 
через увагу до усього людського, що виявляється навкруги них. 
Російський літературний критик Овсянико-Куликовський справедливо 
каже, що кожна людина при відповідному вихованні може розу
міти цю етично-естетичну живу течію: можна, каже він, "не мати 
здібностей до математики і через це людини ще не стає виродком, 
почварою, але не мати змоги чуттям одгукнутися другій людині, не 
мати симпатичного виявлення, яке дає змогу заглядати і розуміти 
чужу душу,—це є прояв абсолютного виродження!" Розуміти—це 
вже означає жаліти, вибачати, співчувати. Холод і жорстокість, роз- 
єднаність і самотність людей в значній мірі залежать від слабкого 
розвитку виявлення, від одсутности у народних мас естетичних емоцій .
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Французький философ - педагог, автор книжки: L'education publique
et la vie nationale (Соціальне виховання та національне життя), каже: 
скількох людей музика вирятувала від простацтва і бруду, від егоіз- 
му і беззмістовности  життя. Иншим разом музика впливає дужче за 
художнє слово, спів на дитину має особливий вплив. Ми занадто мало 
виховуємо дітей в цьому напрямкові, мало розвиваємо іх зір і слух. 
На 100 дітей хіба одно звикло добре слухати, добре додивлятися. 
Музеі занадто мало дають дітям. Треба користуватися чарівним ліх- 
терем, кинематографом, але користуватися відповідно нашим завдан
ням—з іх запомогою найкраще знайомити з літературно-мистецькими 
творами. Треба розвивати розум не лише дослідами та спостережен
нями, а такаж і яскравими образами й живими уявами. „Естетичне 
виховання, каже галицький педагог Барановський, заготовляє в сер
ці місце для почуттів моральних; хто раз полюбить щось справді 
гарне, той надалі буде гидувати злим, бо зле є гидке. Розбуджене 
почуття краси відвертає від простацтва, будить презирство до брид
ких, огидних вчинків і випещує почуття краси і готує до етичного 
життя в усяких обставинах, які накине добра або зла доля". Естетичне 
виховання піднесе вимоги до життя, тим саме розбудить енергію до 
праці, до боротьби за кращі умови життя. Колись життя народних 
мас було далеко більш повне краси, вони мали більш вільного часу 
задля естетичних емоцій. Колись в Греціі на широких сходах театра 
розсідався увесь люд—і вбогий, і багатий, усіх однаково захоплювали 
великі твори Софокла. На народних святах колишньої Греціі ліра 
переходила з одних рук до других, і усі уміли грати на іі струнах. 
Наш народ святкує цілу низку національних свят, місцевих свят, 
склалися пісні, танці, драматичні „вертепи" ; він слухав і годував 
своіх кобзарів і шанував іх, він ходив на далекі прощі шукати Бога 
і краси. Це усе виявляє глибокі естетичні вимоги. Умови економич- 
ного, культурного і политичного життя душили усі ці змагання, висо
вували наперед одні матеріяльні потреби, виснажували з народа усі 
його физичні і духовні сили лише на те, щоб самому і дітям не го
лодному бути. Тепер, в ці великі хвилини відродження народа, не 
сміємо забувати його творчих художніх здібностей, вимог, маємо іх 
як найдужче викликати і певно"  мірою задовольняти. Це виявиться 
не лише етичним піднесенням, але і розвитком його промисловосте, 
розвитком його культури. Естетиче виховання завше викликає твор
чі сили і утворює цінності духовні, моральні і матеріяльні. Без щирого 
творчого вогню усі знання залишаться, яко мертві досліди, яко здо
бутки спостереженні в та пам яти , а не дадуть дитині коштовного



багацтва власних переживаннів, перетвореннів. Чи ж давно ми вважали
японців якимись недорікуватими дикунами, а подивіться на іх ма
люнки, на іх національну творчість і ви побачите таку оригинальну, 
особливу красу, таке інтимне розуміння краси природи, яке дає лише 
національна здібність і національне естетичне виховання, що завше 
і панувало в Японіі; вони бо по школах початкових змагаються перш, 
за все близьке утворити єднання з природою і глибоке розуміння 
своіх поетів, своіх малярів. І наші педагоги теж кажуть, що єднан
ня з природою перш за все, бо вона своєю безмірною красою непо
мітно, але могутньо впливає на душу дитини. Кожна особа приймає 
од неі саме те, що ій до вподоби, те, що вона розуміє. Дитина взагалі 
чула до цих красних вражіннів, бо вона сама по собі є мистець, бо 
як усякий мистець вона думає образами, нам же аби лиш помогти 
цим мистецьким нахилам виявитися, аби не попсувати дитячу творчу 
фантазію. Потім великий вплив на дитину має захоплення красою 
тіх особ, що стоять найближче до дитини; таке щире захоплення переда
ється дитині мимоволі, викликає іі увагу, іі чулість. Жорж Занд каже:«моя 
мама роскривала передо мною цілий світ краси саме тим, що при 
мені виявляла своє замилування красою заходу сонця, чистого про
зорого струмочка, величнього спокою горних верховин". Сучасні педа
гоги і кладуть в основу естетичного виховання природу—іі безпосе
редні вражіння і безпосередній вплив особи учителя, його щире за
хоплення красою, його настрій. Але він не має опановувати дітьми: 
бажано лише ставити дітей в єднання з природою, взагалі з красою, 
хай діти, кожний по своєму, підлягають цим вражінням, не може 
учитель, садівниця, мати навьязувати дитині свій смак, свій настрій- 
Так само, йдучи далі, ми знайомимо дитину з ріжними мистецькими 
творами, малюнками, різбярством, словесними і музичними творами 
і даємо ім безпосередно, вільно виливати на дитину, викликати у 
неі ті або другі почуття, не втручаючися в ці великі вражіння, бо 
вони сами в собі міцніщі од наших поясненнів. Краще утворити 
таку вільну, щиру атмосферу, щоб діти сами як найкраще вислови
ли, виявили своєю власною творчою активністю, як саме вразив іх 
той чи инший мистецький твір. Обовьязок садівниці в тому, щоб 
вибирати такі твори, які б найкраще впливали на високі почуття ді
тей й були б такі прості в своій красі, щоб викликали творчу актив
ність дитини в справі виявлення свого настрою. Добре теж сполуча
ти вражіння від мистецького твору з вражіннями природи. Так, 
ще в XVІ в. Рабле радив, щоб діти читали еклоги Виргилія або 
в лісі, або на полі, На екскурсіях варто декламувати такі  вірші, 
які найкраще вимальовують ту саме природу, серед якоі дитина
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гуляє, або співами теж поглиблювати т е саме вражіння. Прислухаю
чись до авторитетних дослідів Б олд в ина, бачимо, що в мистецтві 
лежить те конструктивне виявлення, яке ближне усього до виявлення  
дитячого. Дитина сама по всяк час утворює нові комбинаціі своіх 
творчих виявленнів; поки ці виявлення не мають оцінки від людей, 
від товаришів, вони залишаються простими психологичними виявлен
нями. Але дитина що далі не задовольняється одною психологичною 
роботою самовиявлення, вона хоче творити щось цінне і інстинктивно 
шукає присуду людей і після цього присуду безпосередній дитя 
чий вияв стає творчим виробом, в якому буває виявлена та або дру
га "ідея", що й дає творові соціяльну вартість, твір стає більш-  
менш мистецьким твором, в ньому вже є індиві дуальна творчість і 
соціяльний присуд; На перше місце творчо—естетичноі самоуяви 
Болдвин ставить спів і танці. Перші нахили дитини до мистецтва— 
заразом і нахили іі до самовиявлення: яко переймання, яко декора- 
тивноі і яко самостійноі естетичноі праці. Мистецтво само по собі 
задля дітей не буває метою, воно є лише глибоке переживання і ви
бір прийнятих вражін нів. Для кра щого виявлення мистецькоі твор- 
чости дитині потрібні піднесене почуття особистоі волі, глибока само
свідомість, назалежна від зовнішнього матеріального оточення, і щи
рий соціяльний присуд. Ми, вихователі, як найбільше ухиляймося 
від критики, бо вона шкодливо відбивається на дитині. 
З усього, що кажуть педагоги сучасні і философи, бачимо, 
що усе виховання наших дітей має бути позначене мистецтвом, 
естетичними прийманнями і емоціями. Мусять бути хати чепурно, 
чисто вбрані, діти охайно одягнені, іх увага звернена на красу ото
чення, але спостереження іх мають бути вільними, незалежними. 
Тілько інтимне внушення може разом захоплювати і садівницю, і іі 
діток.

Що до виявлення дітьми своіх естетичних емоцій, то, звісно, 
вони будуть відповідати іх вікові і мусять бути цілком вільні. Вже 
двохлітня дитина, побачивши яку-небудь гарну цяцьку або річ, тяг
не до неі своі рученята і з захопленням щось белькоче. Далі йдуть 
ті уяви, які проходять через усе життя дитячого садка -игра, драма
тизація, малювання, ліпка, співи, оповідання діцькі, танці, ручна пра
ця. До усіх них дитина,  естетично вихована, буде додавати щось 
своє, мистецьке. В усіх цих виявленнях дитячих творчих здібностей, 
дитячих естетичних емоцій, садівниця має лише поширювати ці здіб
ност и  даючи ріжноманітні засоби виконання, розвинути знайомство 
з кольорами, розвинути памьять і увагу. Малювання саме цікаве віль-
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не або ілюстративне. Теми завш е  мають бути персональні, або, як
тема запропонована садівницею, то виконати, поставитися до неі так 
або инше дитина мусить незалежно. Взагалі д іти не цікавляться 
правдою реального свого малюнка чи своєі ліпки, різбярства: іх сла
бенькі рученята дуже сміливо водять слідом за іх думкою, оповіда
ючи разом і оповіданням зьясовуючи свою думку, яка не виступає 
досить правдиво в малюнкові. Діти мають кожне своі улюблені теми, 
від яких вони неохоче зрікаються, хто хатку, хто квітки, човник, 
ліс. Кершенштерн своіми численними спостереженнями доводить, щО 
з самого початку діти малюють людську постать; ця постать що да
лі виступає виразніще, х т о  додає гудзики на убранні, хто рушницю до 
рук встромляє, хто люльку до рота. Деякі випадки в життю зараз 
виявляються в малюнках. Попід вікнами дитячого сада впала, ска
жемо, коняка фурмана.  Цей випадок відбився в 80 малюнках за ці
лих два дні. Один хлопець, побачивши пожежу, малював лише іі 
одну аж цілий тижден. Взагалі кожний малюнок дитини є скоріще те 
оповідання, яке склалося в його уявленні, саме коли він побачив ту 
або иншу річ—і вона по памьяти силкується виявити усі своі прийман
ня і не тішиться тим, чи воно дуже схоже, чи ні. Що краще памьять 
і увага дитини, то ближче до реальности буде його малюнок. Наше 
завдання вести дитину до найширшоі волі й до найпильніщоі уваги 
до кольорів природи,—щоб до птахів, до квіток вона приглядалася і 
підбирала при мюлюванні як раз відповідні фарби,-хай вміє роспізнати по 
фарбам пірьячка жовну, чирвоношийку, ластівку, одуда. Треба звертати 
увагу дітей на ріжні постаті звірів і людей при ріжних рухах. Задля 
нас, звісно, усі малюнки і вироби дітей мають лише психологичну 
вартість і історико—мистецький інтерес. Малюнок дитячий розвива
ється, росте в згоді з загальним розвитком дитини. В перші роки ди
тина погано реагує на естетичні вражіння, його вабить лише що- 
нибудь яскраве, пишні кольорі. Але потроху вони усе більш почу
вають безпосередню красу і потроху висловлюють своі особисті на
хили. Немає зовсім дітей, цілком глухих до естетики. Рубинштейн 
(російський педагог) робив спостереження над такими особистими 
дитячими пристрастями. Давав він дітям, хлопцям і дівчатам, вибира
ти поштові кортки, і вони завше виявляли добрий естетичний смак. 
На питання, що саме вважають вони гарним, що ім до вподоби, 77% 
дівчат і 83% хлопців назвали природу, 15% дівчат виявили прихиль- 
ність до квіток, за звірят висловилися 61% дівчат і 49% хлопців. 

Але можна сміло сказати, що найкращими засобами задля виховання 
в малих дітях почуття краси, естетичного настрою буде природа 
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мистецьке слово-оповідання і спів, хоровий, гуртовий спів. Ці засоби 
справді дають змогу дітям, мовляв один художник, зазнавати насо
лоду, радість в тому, що вони наче переживають слідом за автором 
усю красу його твору.

З того часу, як психологія визначила усе велике значіння мистец- 
 тва в житті і в духовному розвиткові дитини, педагоги і майстрі 

стали перед великим питанням: якими творами найкраще випещувати 
 почуття краси? Склалися гуртки малярів, які вкупі з психологами 
 змагалися зрозуміти душевні нахили дитини і відповідно до них пи- 
 сати малюнки. Цікаво, що в такому рухові перед веде краіна без жад

них художніх нахилів, краіна, де тумани та хмари не дають блискучих 
кольорів, не дають високих ,бадьорих настроів,—це ж Англія перша 
захопилася питанням естетичного задоволення дітей. Там пролунало 
могутнє слово философа-естета Рескина і під його впливом роспоча- 
лася інтенсивна демократизація мистецтва, поширення його межи 
народніми масами, росповсюдження естетичного виховання по усіх 
початкових школах і дитячих садках. Почали складатися гуртки маля
рів, що ілюстрували дитячі книжки, писали фризи задля декораціі поме- 
шканнів дитячих садків, серіі малюнків задля дитячих власних оповідан- 
нів. Гурток малярів при Манчестерському Музеєві видає чудові репро- 

репродукціі м алюнків і статуй всесвітніх майстрів.У німців такий саме рух 
 демократизаціі мистецтва повів директор Гамбурзького Му зея п. Лихт- 

 варк. Р. 1896 заклався гурток вчителів задля росповсюдження мистець- 
к и х творів, слідом за ним і другі в Лейпцизі, Дрездені, Берлині і ин. 

З Англіі цей соціяльно-педагогичний рух перейшов до Америки. В 
Франціі поки що мало зроблено. Бельгія була теж захоплена цим 
новим педагогичним рухом. В Росіі майже нічого не зроблено в цій 
справі, але теж склався гурток талановитих ілюстраторів. Взагалі 
останні роки життя по усій Росіі були такі безнадійні, сумні, без 
усякоі соціяльно-творчоі іниціятиви, що мистецтво не могло широко 
розвиватися. У  нас на Вкраіні нове життя, звісно, викличе нові твор
чі сили і мистецтво має бути демократичним і не може вже забувати 
потреб і н ародніх мас, і дітей, має на них відгукуватися. Будемо па- 
мьятати слова Рескина, такі глибокі і правдиві: „Задля чого саме наро- 
дилисьмо?—питає він:—Задля праці, горя і радощів. Чимало праці, 
важкоі, непотрібноі  зазнає сучасна людина і життя іі вщерть 
переповнене сумом, журбою та жалем: радощів, веселоі долі занадто 
мало припадає нашому сучаснику. Але люди, які мають велике щастя 
як найближче підійти до мистецтва, з находили в ньому невичерпану, 
чарівну  скарбницю радощів. Хто до неі підійде, знайде красу, моло
ду міць і завзяття задля високих вчинків. Хай же діти, які ще і не
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знають нашого суму та журби, сміло підходять до цієі великоі 
скарбниці

Так казав Рескин в час сумного соціяльного роспаду, в часи 
утисків над думкою, над усяким завзяттям. Тепер з неі спали лан
цюги неволі, чимало дає нам щастя саме життя, але для виховання 
вільного народа, для випещування усіх його творчих сил потрібне 
найкраще виховання дітей, а в ньому естетичний напрямок буде 
мати завше найкращий вплив на душу дитини, на розвиток іі по
чуття симпатіі і шляхетности усього іі поводження.

ХІІІ.

Підготовка садівниць.

З якими ж то гаслами має кожна садівниця братися за свою 
работу? Ці гасла мусять бути ні занадто маленькі, ні занадто високі 
вони мають відповідати тім умовам, в яких доводиться працювати, 
вимогам тієі життевоі дійсности  серед якоі ми живемо. Ці гасла 
можна краще пояснити засобом негативним, цеб то показати усі не
бажані зьявища і умови, які трапляються в практиці дитячого сад
ка і в роботі садівниць; можна також зазначити і позитивні факти. 
Дуже часто обставини так складаються, що, і знаючи ідеал виховання 
организаціі дитячого садка, ми не можемо його здійснити в тіх умо- 
вах, в яких доводиться працювати. Але треба вжити усіх засобів, щоб 
хоч наблизитися до того ідеалу. Так, починаючи з помешкання, за 
значимо, що воно мусить бути просторним, світлим, повним сонячно- 
го проміння, щоб діти з першого ж року почували радість здоровля, 
щастя, бачили чисту, чепурну охайність, красу убрання. В хаті є і 
стільці, і столики задля дітей, є невеличкі ковдри, які вони собі про- 
стеляють на чисту блискучу долівку. Тут і звірятка живі, і рослини 
під доглядом дітей: сами діти жваві та веселі, і в цілій хаті стоіть 
веселий, але стриманий галас активноі вільноі праці, вільних, красою 
позначених рухів. А ось другий дитячий садок: хата темна, неосяяна 
сонцем, мебель незручна і важка, роз ставлена без усякого смаку 
діти сновигають без цікавоі праці, ляльки долі з розбитими головами, по 
хаті лунають окрики, прикази фребелички з незадоволеним облич-
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чям. Трапляються і другі садки, де усе занадто пішне, роскішне, де 
немає місця ані звірятам, ані вільним дитячим рухам. Межи усіма 
цими ріжними обставинами садівниця мав вибрати, які ій більш 
до серця, і вибирати вона повинна не тілько по своєму смаку, а 
придивляючись до цих обставин дитячими очима, - де сами діти по
чувають себе найкраще, такі обставини і належить ій утворити. 
Сама ж вона мусить бути завше урівноважена, розвинута і освічена: 
завше физичне здоровля дітей вона має більш усього берегти. Щоб дітки в 
ідеальному дитячому садку були чулі, одгукув алися на усе, що вміє і м 
запропонувати іх улюблена садівниця, щоб діткам було і весело, і радісно, 
щоб вони були діяльні і з піднесеною цікавістю, самодіяльні і самоутрима- 
ні, садівниця і сама в собі мусить розвинути такі коштовні риси, а для 
цього ій належить бути дуже терплячою, ввічливою, тактовною, простою 
і щирою, з глибокою вірою в дитячу природу. Вона мусить з вели
кою увагою стежить, щоб усі обставини дитячого садка добре впли
вали на дітей, не затримували б іх розвитку, не псували б іх інтересу. 
Вона матиме свою широку схему освіти, яку зуміє і перевести ж ит
тя, викликаючи в дітях інтерес, цікавість. Але цього замало. Справ
жня садівниця мусить бути завсігда готовою усі своі плани, намі
ри офірувати задля добра дітей, давати ім зовсім другий напрямок. 
Праця фребелички в тому і виявиться, що скрізь вільно висловлять
ся дитячі думки, дитяча творчість, якім вона лише злегка наддає 
найкращу форму, найкращий вираз. Далеко не кожна садівниця 
розуміє, що діти усі своі хвилювання, захоплення, усе, чим 
вони живуть, можуть виявити в самостійно ними ж утвореній 
пісні, або художьому оповіданні, або в играх своіх та працях, що 
вони вигадають, в нових комбинаціях рухів, форм, кольорів. Садівниця, 
яка не вміє цього спостерегти, не зможе зрозуміти еволюціі твор
чих сил дитини, не зуміє дати ій потрібний матеріял. Але хибою 
було б для садівниці занадто близько додержуватися лише дитячого 
настрою і не розвивати іі нахили ріжноманітними вражіннями. Не 
треба змішувати прості засоби еволюціі з занадто безпосередніми; 
не можна забувати, що особа садівниці є головний фак
тор в садку,—вона дає йому прогресивний рух. Вона мусить бути 
веселою, приємною в поводженні з усіма—і дітьми, і дорослими, по
винна мати чисту гарну одіж, приємний голос. Вона зуміє постави
тися, як старший товариш дітей, і приєднати до спільноі праці іх 
матерів і батьків і буде сама щиро захоплена усім життям дитячого 
садка, усіма дрібницями щоденноі дійсности садка. Але найперша іі 
турбота—це здоровля дітей; задля цього вона керуватиме играми ді-
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мога більш, до природи, при першій можливосте перевезе дітей 
з міста на село, щоб вони жили в найближчому єднанні з при- 
дою, зверне пильну увагу на розвиток іх мови, як на ви
раз думки і творче знаряддя задля думки. Що далі садівниць 
більше будуть поважати матері і батьки, і вони займуть визначне 
місце в житті селянськоі громади, бо організ ація найкращих умов 
розвитку дітей міцно звязана з питанням загальних умов життя на 
селі, і садівниця, чула, освічена людина, може мати великий вплив 
на громаду. Ніхто не дивуватиметься, що вона бігає, як дитина, бо 
вона це робить задля дітей, ніхто не буде сваритися за те, що по 
захистку чи по садку лунає веселий сміх дитячий, голосна пісня, 
що садівниця дає дітям волю утворювати своі игри, своі забавки, бо 
громадянство упевниться, що разом і поруч з веселими гулянками 
в садку йде невпинна праця, діти непомітно чомусь навчаються
і на вулиці, коли вони сами, без „тьоті", вони не валяються несвідо- 
мо в піску, не допікають одно другому стусанами, не викрадають по 
сусідніх городах огірки та ягоди по садках, а якось спільно корект
но бавляться і ввічливо витаються з дорослими. Свідома садівниця 
не тілько буде дітям поясняти зьявища природи, вона познайомить 
іх і з працею людей, поведе іх до коваля і до бондаря, пояснить, що 
то роблять матроси, а що газетярі, і що в кожній праці потрібне не 
одне знання техничне, а й своя творча думка, потрібна чесність в 
виконанні. Вона і дітям дасть початкове знання ремества, заохотить 
до продуктивноі праці на користь собі і громаді. Таким робом, свідо
ма талановита садівниця гратиме видатну ролю не тілько в стінах 
дитячого садка, а і серед громадянства того села, тієі частини міста, 
де вона працює.

Щоб утворилася така користна керовниця дошкільного вихован
ня, потрібні такі умови: !) особа садівниці, іі індивидуальність; 2)
іі наукова освіта, широта іі світогляду і 3) іі фахова підготовка. Тут 
маємо собі вияснити, чого саме вимагає від садівниці іі фаху, яких 
особистих рис і якоі освіти. Задля цього треба знову певно зьясува- 
ти, які суть гасла дошкільного виховання і його керовниці? Індивиду- 
ально садівниця має бути перш за все здорова, з урівноваженою 
веселою вдачею, але не з шаленою, нестриманою веселістю, а з 
тихо-радісним відношенням до життя, до дітей, вона мусить мати ціл
ком лагідну, несварливу натуру, скромну вдачу і глибоке почуття 
любови і до дітей, і до людей взагалі, щоб провадити свою справу,
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пристосовуючись до усякого оточення, ні з ким не сварячись, але 
міцно додержуючи своіх певних педагогичних переконаннів. Кожна 
садівниця має собі зробити іспит—рік попрацювати біля дітей, щоб 
перевірити своі індивидуальні нахили, чи відповідають вони вимо
гам педагогики, чи задовольнить іі дошкільне виховання морально, 
чи сама вона физично може витримати цю нелегку працю.

Що до освіти, то вона безпремінно мусить бути високою, бо 
инакше садівниця не опанує широкими вимогами дошкільного ви
ховання. Перше місце в цій освіті займає психологія і физіологія 
душі і тіла дитини. Чимало знання потрібно ій мати і по природо
знавству, і всесвітній літературі, щоб давати дітям певні пояснення 
з життя природи, а з літературноі всесвітньої скарбниці вона має 
вільно черпати оповідання, казки, легенди задля своіх маленьких 
слухачів. Що до фаховоі підготовки, то вона має дати садівниці ши
рокі керовничі принціпи, знання дитячоі природи, які допоможуть 
ій оцінювати ті або другі засоби виховання, вибрати для малечі від
повідну роботу, розуміти ріжну вдачу дітей, розбиратися в тіх або 
других методах навчання і виховання, при цьому треба зауважити, 
що свідома садівниця не має підлягати без критики тому або друго
му принціпові, не має працювати по раз вистудіюваному катехизису: 
дошкільне виховання постійно йде вперед, оскілько розвивається 
психологія, остілько росте, зміняється і практика дошкільного вихо
вання. Садівниця мусить йти завше наперед, прислухаючись до но
вих спостереженнів над дітьми, до нових гасел, які залунають в 
справі виховання відповідно до тіх або других настроів, течій суспіль
ного життя. І сама садівниця своєю працею, своєю щирою увагою 
до кожноі дитини, індивидуальними спостереженнями вона вже ши
рить свою власну свідомість і через це має змогу легше і доцільні
ше вибирати такі або другі игри, забавки, праці. В бельгійських дитячих 
садках кожна садівниця закликається до активноі роботи по усяким пи
танням виховання,—вона читає реферати на зьіздах товаришів, ви
пробовує усякі нові методи, знаряддя, які зьявляються на підставах 
науки, вона сама складає нові матеріяли задля дитячого розвитку і 
цей матеріял перевіряється іі товаришами на практиці і потім спіль
но критикується. Вимагається від садівниці багато ясноі критики, 
творчоі іниціятиви. Іі спостереженням над дітьми теж дають певне 
завдання, а саме,—щоб вони не губили своєі вартости в загальних 
незакінчених рисах, ставляться певні питання, на які іі спостере
ження можуть пролити трохи світу, напр., на що саме звертає більш
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усього уваги дитина? Чим виявляє вона свій інтерес, свою зацікавле- 
ність? Як довго увага затримується на одному якомусь інтересі? 
Якими найохотніще бавиться вона цяцьками? Що більше цікавить 
дитину в природі і т. ин.

Крім свідомости педагогичноі і психологичноі, кажний вихова
тель мусить поставитися цілком свідомо до того реального життя, 
яке його і його дитячий садок оточує, до того громадянства, з яко
го приходять до нього діти, до його потреб, до негативних і офірма-
тивних боків життя. Садівниця має і в дітях виховати соціяльне по
чуття до іх оточення. Широка освіта, звичайно, завше розвиває со- 
ціяльну свідомість, ширить інтерес до усяких соціяльних інститу
цій—до кас, коопераціі, бюро праці, книгозбірень, читалень, громадсь
ких клубів і т. ин. Коли час дозволяє, бажано, щоб садівниця 
приймала участь в усяких таких громадських организаціях. Але 
головне завдання іі це обьеднати матерів, зьєднати іх в один щи
рий гурток, зацікавлений в найдорожчих своіх інтересах, в розвитку 
своіх дітей. Французькі педагоги просто кажуть, що від самого по
чатку организаціі того або другого садка чи захистка садівниця має 
думати—гадати, як ій зацікавити справою матір, як ввійти з матеря
ми в найміцніщий звязок. Не те, щоб матері й батьки втручалися 
в справу, а щоб вони так нею цікавились, що з охотою приходили 
б в садок, сходилися на зібрання по заклику садівниці і вами навча
лися спостерегати такі або другі вияви вдачі дітей і давали садівниці 
потрібні ій пояснення. Садівниця має користуватися задля такого 
єднання усякими засобами: упорядковувати вистави праці дітей, іх 
ріжноманітних виробів, организовувати гуртки батьків і матерів, 
свята, в яких могли б приймати участь діти і іх батьки, ріжні доб
родійні вистави і т. ин.; має сама приходити до родини дітей з приводу 
такого або другого випадку, має давати гигіеничні поради і т. ин. На
самперед, записуючи дитину, яку мати привела до садка, вона дає ій 
бумажку з запитаннями, на які кожна мати мусить подати правдиву 
одповідь. Раз або два на рік садівниця знайомить матір з усіма спо
стереженнями, які вона робила понад іі дитиною, вивіряють оскіль- 
ко вони справедливі, прохають матір або додати, або пояснитити що- 
небудь в поводженні*) дитини. По деяких округах бельгійських для
*)Ось зразок такого анкетного листа, який записується при першому вступі дитини в садок.

1) Імья і призвище;
2) де і коли родилася дитина;
3) де живе і коло чого працює родина;
4) хто прищипив віспу;
5) на якому році, місяці прорізався 

1-й зуб;
6) які і коли вимовила перші слова;
7) коли почала ходити;

8) на якіх  вороби слабувала;
9) чи скоро і вповні одужала;

10) які в родині були пошесті;
11) чим батьки слабували до наро

дження дитини;
12) чи не слабувала дитина на якусь 

особливу хворобу?



садівниць обовьязково навідуватися до батьків своіх у чнів і давати 
інспекторові справоздання про ті умови, в яких живуть діти. В 
окрузі Шарлеруа батькам показують усі знаряддя, усі засоби навчан
ня і поясняють, як саме виховуються діти без жадних кар, без лай- 
ки. Коли на селі зьявляється яка пошесть, батьків закликають на 
зібрання, садівниця укупі з лікарем пояснює, яке лихо від пошести 
і як від неі боронити дітей.

Разом з цим садівниця має придивлятися до народнього життя 
в селі, бо вона ж має виховувати дітей на певному національному 
грунті. Коли дитячий садок вже є початок соціяльного 

життя дітей, то і треба ставить його в близький звязок з національ
ним життям, і фребеличка має черпати усякий художній матеріял не 
тілько з ріжних книжок, а і з тоі великоі спадщини, що нація пере
дає через віковічну творчість своім нащадкам. Виховання не є лише 

п ідготовка до життя, а швидче саможиття, і хай фребеличка живе з 
дітьми спільним життям з усім селом— національні свята, громадсь
ка праця, громадські зьявища, які дитина може зрозуміти і які підні
муть іі етично-соціяльну свідомість. Справу дешкільного виховання ми 
розглядаємо в найближчому звязку з усіма умовами життя не тілько 
родини дитини, а і того народа, до якого вона належить, якому са
мою долею призначено дитині служити, чіі національні риси відбива
ються на здібностях дитини, іі нахилах, іі вдачі. Дитячий садок 
не можна утворити лише по теоретичним вигадкам та вказівкам, по 
чужим зразкам. Він має скластися в залежности від того осередка, 
серед якого він повстає, закладається, в залежности від климата, 
раси, націі, економичних і культурних умов цілого оточення. Фребе
личка має помітити, які національні риси бажано зміцнити в духов
ному складі дитини, а які потроху зменшувати, які шкодливі задля 
гуманного розвитку дитини. Так. напр., славьянам шкодить дуже іх 
слабка воля, нестриманість бажаннів і намірів і брак рішучости. 
Треба садівниці добре вияснити собі викоханий на протязі віків ідеал 
народа, нації і вести до його здійснення. Разом з цим треба з малих 
літ викликати в дітях палку любов до рідного краю, ця любов завше 
жевриться в душі дитини, майже несвідомо вона любить свою хату, 
своє село, милується рідними левадами, широким степом або темним 
лісом. Треба цю маленьку искорку роздмухати в гаряче щире почут
тя, хай дитина додивляється до краси рідного степу, слухає рідну 
пісню, рідну мову, знає своіх рідних героів-лицарів і що далі більш 
свідомо ставиться до того національного і природного осередку, в
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якому вона виростає, якому колись мусить служить. Любов до рідного 
краю гарне, чудове, могутнє почуття! Воно живе в душі людини, 
поки не вмірае іі свідомість, навіть у злочинця воно гине лише 
яко остання етична підвалина. Буває, що хто-небудь довго живе 
далеко від свого краю, мабуть, забуде і імья села,з  якого виіхав, але яке- 
небудь рідне слово, рідна пісня пролунає і— все прокинеться, і почує 
людина, хто вона і звідкіля вийшла. Сучасні педагоги наддають вели
кого значіння цьому патріотичному почуттю, його обстоює французь
кий педагог Бьюссон, Фуйлльє, Демулен. А щоб перевести його в 
життя садка, бажано, щоб сама садівниця була ним перейнята.

Ось ті великі вимоги, які дошкільне виховання ставить добре 
підготовленій, талановитій і свідомій садівниці, щоб дала вона своім 
маленьким вихованцям радість і щастя і щоб допомогла ім виявити 
усі найкращі людські почуття, які дрімають в іх ніжній дитячій душі, 
щоб пособила виявитися усім іх творчим силам і захопила іх бажан
ням стати добрими, гарними людьми. Велика, відповідальна робота! 
А запомогти в ній найкраще може не та або друга широка фахова 
підготовка, а те, що Песталоцці ставив найвище од усіх принципів: 
щира глибока любов до дітей!

XІУ.

Сучасні дитячі садки.
Гляньмо тепер на ті сучасні дитячі садки, які, на наш погляд, 

найбільше відповідають педагогичним раціональним вимогам дошкіль
ного виховання; візьмімо для зразка один англійський садок, один 
німецький, один американський і закінчимо італійським пані Монтессорі.

Англійський садок трапився нам не серед великого гармідеру 
і руху Лондона, а в невеличкому селі коло Шотландіі. Садівниця 
одразу попережає гостей, що в неі не має сталого роспису усіх що
денних робот, не має програму, а лише загальний плян життя і 
праць садка; все залежить у неі від того, якими інтересами захо
плені в цей час діти і якими саме працями й забавками вони можуть 
найкраще виявити свою активність, і від тієі або другоі доби. Діти 
5— 7 літ ще не потребують систематичного програму. В гарну со-
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митися з ріжними хлібними рослинами, що були посіяні там, з ріжними 
працями людей на полі, инколи запомагали підносити сіно до воза і т. ин. 
Робили спостереження над життям пташок та комах, знайомилися з 
іх звичаями, збирали ріжні рослини, набирали собі матеріялу задля 
бесід. Коли надходила осін і в хаті бувало холодно, діти танцювали 
або грали в старовинні національні англійські рухавки, або столяру
вали, працювали коло дерева, а коли хотілося спочити, садівниця 
збирала діток коло себе біля камина й оповідала ім (а инколи діти і 
сами оповідали щось своє) або казки Андерсена чи Грима, або своі 
давні північні легенди. Так йшло природно спокійно життя в  дитя- 
чому садку. Навчалися там чимало дечому непомітно, але цілком 
свідомо. Діти вчилися рахувати до 10, за кожною працею провадив
ся ріжноманітний рахунок, вчилися виміряти своє помешкання, дорогу 
до річки, подвірря, грядки в садку і т. ин. Вчилися складати з літер 
своє імья, назвиська тіх річей, що мають коло себе, навчалися добре 
розмовляти і оповідати, обмірковувати з своєю садівницею ріжні 
питання, привчалися до охайности упорядкованости. Кожна дитина 
має свою, нею самою зроблену, даревляну скриньку, де вона ховає 
усі своі скарби, усі шкільні знаряддя—линейку, олівець, ножиці, 
фарби, кольорову крейду, ганчірку, щоб стирати порох, у старших— 
книжку задля читання. Поруч з цими дуяже потрібними річами захо- 
вані там і усякі дрібнички—кольорове шкло, зернятка, папірці з 
малюночками і т. ин. Але не дивлячись на цю ріжноманітність скар
бів, в скринці дуже чисто і гарно, діти одно перед другим стараються— 
у кого чистіще, у кого олівець довший.Коли яка дитина занадто рознерву
ється, дуже гамірно пустує, садівниця пропонує тій дитині не працювати 
разом з другими. В цьому садку усіма засобами пеклюються, щоб 
праця дітей мала і цікавий, і практичний зміст, щоб завше була 
звязана з життям садка, дітей, а инколи і з життям села, до якого 
садівниця пильно приглядається і прислухається, ведучи близькі 
зносини з батьками і з матерями. Кожна праця викликає найбільшу 
творчість дитини. Садівниця росказувала, як вони робили ляльчину 
хату; усе сами дітки зробили: і хату, і мебель, і завіски по вікнах, 
бракувало ще невеличкоі ковдри коло ліжка лялька; пішли до річки 
по комиш, почали його збирати, рвати. Повернулися додому, на 
грифельову дошку понатягували ниток, як основу, і почали переби
рати, мов тканину, плести ковдру, а замість лекціі рахунків, діти при
носили садівниці біленьких кремінців і міняли іх на комиш -купували 
його ніби то. Плетуть дуже ріжноманітні річі і люблять цю працю,—
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плетуть і ковдри, і кошики. Люблять ліпити: ліплять горщики, мисоч
ки, посуд для ляльок; вони ж робили чимало річей з дерева, напр., 
возики, розмальовували іх усякими фарбами. По деяким дням діти 
беруться прати усю білизну ляльки, а також й своє дещо дрібне; 
иншим разом дітям пропонують виготувати якусь смашну страву, 
зприводу якого-небудь свята. За усякоі доби викликають увагу ді
тей до природи. Зімою, напр., разглядають сніг, оповідають казки про 
злу стару Холло, придивляються до ріжноманітних слідів на снігу, 
годують пташок. Весною уся увага на квітках, на тому, як вони 
роспукуються, сіють, садять на своіх грядках, пильно стежать, у кого 
перша квітка розквітне; збирають по калюжах і ставках жаблячу 
икру і стежать за розвитком пуголовків, роблять соняшного годин- 
ника і т. ин. Діти збирають усе, що іх цікавить, усяких кузок, мете
ликів і роблять своі безпосередні спостереження, помічають, які квіт
ки потребують холодку, а які ростуть і пишаються на сонці. Увесь 
инший день пробували вони на полі, міряли землю, робили усякі 
досліди, географичні спостереження, називали сторони світа, примі
чали, як тече і завертає межи камінням невеличка річечка, гуляли 
під вказівки: йди на схід, йди на південь і т. ин., на піску малю
вали мапу своєі дороги від садка до річки, щоб потім в садку пере
малювати іі по памьяти на  папері фарбами: зелена—луки, блакитня— 
річка, струмочок, жовта—поле; мали свій календар, куди або при
клеювали характерну для місяця квітку, або малювали—кузку, мете
лика, яких найбільше бачили під той час. Додому з поля завше 
верталися з піснями, в гарному порядку, веселі, але без пу
стощів, і люди на селі вітали іх сердечно на вулиці і дякували са
дівниці за ті труда, що вона так залюбки несла на своіх молодих 
плечах. В цьому садку наддавали великого значіння слову, худож
ньому рідному слову. Казки, байки, оповідання, легенди,—усе бралося 
в старовинних текстах, в простому викладі, без жадноі модерниза- 
ціі; вовк в казці пожерав стару бабуню, но мосту із веселки ходили 
боги; вазка росказувалася в сприятливих обствинах—в лісі, понад 
річкою, коло камину в сутінку зимових ранніх вечорів—коли вона 
могла мати більше таємничого і повного краси інтересу, захоплювала 
душі дітей і яскравими виображеннями залишалася в іх памьяти, 
про що свідчили ті дитячі ілюстраціі, якими вони реагували на ці 
казки та оповідання. Чимало теж співали діти старовинних пісень— 
шотландські балади мають надзвичайну красу, танцювали, гуляли 
усе на свіжому повітрі, ховаючись в хату лише від дощу 
та холоду.
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Таке просте, безпрограмове було життя цього англійського ди
тячого садка, де талановита садівниця, закинута в глухе невеличке 
село, виконувала усі вимоги нового інтуітивного методу й ширила 
дитячу освіту, зміцняла моральне виховання інтенсивною працею 
розуму і серця самих дітей і міцним звязком з іх хатнім родинним 
життям єднала село і садок і готувала з своіх діток свідомих майбут
ніх громадян. Відомости ще про один англійський дитячий садок 
маємо в книжці Ліллі Хард. Подаємо лише роспорядок дня цього 
дуже симпатичного садка. Зраня дітки збираються, старанно вите- 
рають ноги, ховають сніданки і ріжні своі скарби, що назбирали по 
дорозі, в своі шаховки, потім усі гуртом співають: „Добрий ранок", 
звертаючись і до садівниці, і один до другого, і до рибок в акваріумі, 
і до пташки в клітці. Потім муштруються, марширують, бігають 
ритмично, далі у них бувають вільні игри, переміняють у рибок во
ду, чистять клітку, поливають квітки, усе чепурять, упорядковують, 
ідуть в сад, працюють або слухають оповідання.

В Америці зупинимося на зразковому дитячому садку при 
университеті (з педагогичним і дошкільним факультетом), де ведеть
ся вільне виховання. Матеріяли задля игр, праці, навчання беруть- 
ся і від Фребеля, і від Монтессорі, складаються і самими садівниця
ми. Загальна атмосфера цілком вільна, але панує дисциплина само- 
утримування. Методом навчання користуються інтуітивно-лабораторним, 
на основі пильних спостереженнів над кожною дитиною; задля игр і 
навчання єднаються діти в новеличкі гуртки не тілько відповідно до 
свого віку, але й по розвитку, по нахилам. Увесь програм має від
повідати 5 грунтовним інстинктам діяльности у дітей: інстинкту 
будування, руху, годівлі, мови і досліду (цікавости). Все виховання 
і навчання одповідає також індивидуальному розвитку физичних і 
духовних сил дитини, мусить не стомлювати, а зміцняти дитину, іі 
природні сили і здібности. Задля цього діти одержують добрий харч, 
мають ясні великі хати з свіжим повітрям, кожна має свій малень
кий стіл і стілець, які може сама переносити і переставляти. Для 
спільноі роботи стоять більші довгі столи. Спільна праця і гулянка 
провадиться тілько такими гуртками, які іх бажають і можуть іх 
виконати. Стоять низенькі шафи з матеріялом для забавок і для роботи; 
з них діти можуть сами брати собі цяцьки. Увесь день поділяється 
на ріжні періоди, довгі і короткі, нема роспису задля цих періодів, 
діти мають волю робити те, що ім бажано. Але догляд за дітьми ду -
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же пильний, садівниця постоянно подає справоздання про успіх і 
розвиток кожноі дитини і физичний, і духовний. Діти вільно бігають, 
гуляють з цяцьками, скачуть, лазять по апаратах. Така воля індиви- 
дуальних розривок триває коло години. Далі садівниця кличе дітей, 
щоб показати ім який-нибудь цікавий дослід, відповідаючий одному 
з 5 грунтовних інстинктів; хто зацікавлюється, залишається коло са
дівниці, организується або бесіда, або гулянка, або робота, звязана 
з цим дослідом: другі гуртки мають щось инше, що теж іх заці
кавлює. О 12 годині сніданок, після нього діти сплять, потім, коли 
вони жваві та веселі прокинуться, то роспочинаються ритмичні та 
усякі рухи, потрібні задля физичного розвитку. Перед вечером діти 
знову вільно граються в пісочку, будують щось з кубиків і т. ин. 
Взагалі в цьому садку немає одного колектива дітей дуже чис- 
ленного, *)гуртки складаються і роспадаються в згоді з тими інтере
сами, які захоплюють дітей. В кожному гуртку организується одрязу 
самоурядування, робляться обовьязкові постанови, що врешті складає 
упорядкований гарний лад життя. Але обік з гуртовими роботами і 
забавками провадяться і цілком індивидуальні, відповідно до вимог і 
сили окремих дітей. У дитини, напр., прокинеться соціяльний інстинкт 
і знайдеться гурток, відповідний до іі сил і змаганнів—до того 
гуртка вона й пристає. Збираються діти в садок о 9 годині ранку і 
спочатку гуляють собі вільно по індивидуальній іниціятиві, але з 
матеріялом задля гулянок садівниця зарані іх знайомить, відповідно 
до тоі схеми, яка нею вироблена в інтересі розвитку дітей. Діти 
гуляють на долівці, що буває чиста, аж вилискується, будують щось 
з великих деревляних брусиків та кубиків; двоє, напр., будували кожний 
свою окрему „купальню"; инколи від роботи відбігали сковзатися і 
знов незабаром до "купальні" верталися. В другій окремій хаті 9 малень
ких дівчаток гуляли в ляльок, утворювали родинне життя, одна з 
них— "мама", пере білизну ляльки, готує утюг, щоб розглажувати 
випране і висушене, вдає кухаря, варить лялькам обід. Коли вона 
наготувала усе, застелила стіл, роставила тарілки, миски, вона поба
чила осторонь маленького хлопчика і зараз звернулася до нього: 
„Йдіть, тату, додому, бо обід вже готовий!" Третя дівчинка одну з 
ляльок клала в постіль і журно промовляла: „А моя дитинка хвора, 
усе слабує та слабує!" Одразу -з гуртка малих хлопчиків виступив

*) Спостереження за 5 літ впевняють садівниць Пітсбурзького дитячого садка, 
шо ,діти до 0-7 літ мають невеликий нахил до численних гуртів і люблять гуляти в 
трьох-пьятьох.



- — 1 3 7 —

один: «я лікарь, може я допоможу вашій дитинці", каже він поважно 
і прилучається до гулянки, що провадиться далі, усе більш захо
плюючи дітей. В 3-й кімнаті маленькі діти гойдалися на гойдалці разом 
з своіми ляльками, ритмично, з рухом гойдалки підспівували дівчата. 
Кілька старшеньких дітей сиділи за своіми столиками, роскладали 
відповідно до кольору гарненькі деревляні кольорові кульки. Садів
ниця пильно придивляється до роботи, декому допоможе, декого 
ласкаво похвалить, з увагою стежить за самостійними гулянками 
дітей, помічаючи, коли вони втомлюються, щоб зараз же викликати 
нові нахили, новий інтерес. В садку дають змогу дітям вільно фи- 
зично розвиватися— бігати, скакати. Спочатку дитячі рухи якісь не- 
черпурні, незграбні, недисциплиновані, але за малий час вони коор
динуються, рухи як найкраще пристосовуються до тіеі мети, яку 
діти собі ставлять. Для них роблять апарати, на яких вони можуть 
лазити, перекидатися, потягатися, щоб дати вільний розвиток усім 
мьязням, усьому тілу. Коли діти бігають, скачуть або гуляють, іх 
волю і широкі рухи обмежують лише права на волю других дітей, 
іх товаришів,— це виховує почуття товариське і почуття справедливих 
взаємних зносин. Дітям дозволяється полежати долі, або виснути 
на руках, щоб дати ногам спочити на часинку, не тримати увесь корпус 
тіла, який гнітить вагою ще тендітні ніжки. Монтессорі каже, що по 3-му 
році торе дитини важить 62% усієі ваги тіла, до 7 літ—56-57%. Через 
це вона і радить такі гулянки, рухи, апарати, що дозволяють ногам наче 
б то спочивати і заразом усьому тілові розвиватися. Фребель робить 
ту помилку, що майже усі його гулянки і роботи вимагають од дітей 
стояти. Садок Питсбурга не визнає у Фребеля того, що вважає шкод
ливим,—напр., гулянки з довгим стоянням, праці, які потребують рухів 
занадто тонких мьязнів—виплітання з папірців, тонке дрібне нани
зування намиста, дрібна вишивка і т. ин. Але дечого цей садок не 
приймає і з матеріялів Монтессорі, напр., вияснення маленькоі одміни 
ваги. Він не приймає і тоі математичноі системи, в якій Фребель 
пропонує своі дарунки дітям,—тут дітям дають матеріял не ради того, 
щоб діти його систематизували, а щоб він як найінтенсивніще викли
кав в дітях творчу самодіяльність, дають пісок, деревляні кубики, 
брусики, дошки, деревляні цвяшки й молоток (аби будували, що 
хотять), дають усякі мнячі і кулі, тверді і мнягкі, кольорові і темні- 
задля усяких забавок; дають глину, пластелин, сніг, щоб діти ліпили 
з них, що надумаються і сами, і разом з садівницею: дають олівці, 
крейду, фарби, кафлі задля розмальовування, картон, клей, ляльки, 
звірят, усякі господарські знаряддя. Дають малим і монтессорієвські
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вкладання фигур, засцібання гудзиків. Цей садок додержується принці- 
пів Дью—усе виховання є пероробка, пояснення власного досліду. Че
рез це дітям перш за все дають змогу випробувати себе на своєму 
власному досліді, на своіх творах, виявити свою думку, яку поширю
ють, пояснюють конкретними знаннями за проводом садівниці. Увесь 
матеріял для самостійних виробів освітлено широкою думкою: схема 
садівниці складається так. як радить педагог Дью, щоб дитина широко, 
з високости високоі (з птичого льоту) оглянула вперше все, що 
навкруги неі—свою хату, свій город, знайомилася з працею людей—з 
тесляром, ковалем, кухарем, про усе довідувалася власним досвідом, 
знайомилася з природними зьявищами, з техникою ріжних виробів, з 
мистецтвом, з літературою (через оповідання садівниці), щоб знали 
громадські інституціі своєі місцевости і сама утворювала свій соці
яльний лад в садку; щоб знала господарство і родинне життя і ви
являла іх в гулянках з ляльками, в своіх працях на городі, коло 
свійськоі скотини і звірят в своєму садку, щоб скрізь наука, навчан
ня, дослід єдналися, звязувалися з практичним життям. Це амери- 
сканський практичний погляд на виховання, на садок дитячий, як на 
щось органично звязане з дитиною, з іі майбутньою долею, з вимо
гами самостійноі свідомоі праці. І грамота, і рахунки, усе у них так 
і ведеться в звязку з життям. Дітям дається широка освіта, вихову-  
ється самостійна творчість—виростають розумні незалежні робітники 
Так широко будується дошкільне виховання в американському зраз
ковому садку на підставі 5 головних інстинктів: руху, годівлі, буду
вання, досліду і мови. Такі ж методи бачимо і в школі-фермі Дью, де 
усе виховання грунтується на тому, щоб збудити в дитині інтерес, 
цікавість, викликати усі активні сили дитини. Америка*), Італія стоять 
тепер на чолі дошкілного виховання і ведуть його розвиток усе далі 
по новому інтуітивно-лабораторному методу. Америка принесла в 
дошкільне виховання принців самостійности, якого ще несміло ви
магав і Фребель, і таку індивидуализацію, яку пропонує і Монтессорі,— 
щоб поділяти дитячий колектив на кілька гуртів і давати ім ріжні 
праці відповідно до іх нахилів, змоги і розвитку. Вона ж висуває 
яко мога більш самовиховання, власного зусилля. Дитині дають 
лише матеріял і ставлять іі в сприяючі умови. Але за такоі вільноі

*) Вже р . 1901 в Америці раховано було 5107 дитячих садків. Перший оповістив 
фребелевські принципи д. Барнард р. 1854 Щиро відгукнулися на його пропаганду аме
риканські жінкию Величезний розвиток міст збільшив злидні і поставив на чергу необхідн/сть 
благодійних дитячих садків: закладаються товариства (до 400) з такою метою (Kinder
garten Missіon, Kіndergarten association), вони упорядковують підготовчі курси для са-
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атмосфери не завше осягаються бажані результати з вини не досить 
розвиненої садівниці. Складаючи свою загальну схему, не кожна з них 
може дати ій д осить загально широкий зміст, а виставляє такі зма
гання, які діти не можуть виконати власними силами, а потребують, 
запомоги, а це вже руйнує грунтовний принціп самостійноі творчости 
дитини. Другі садівниці захоплюються поодинокими частинами ви
ховання, напр., мистецьким виконанням виробів, чого діти теж не 
можуть сами виконати. В американських дітках багато самостійних 
творчих сил: ім не досить того матеріялу, що дає Монтессорі, вони 
вимагають більш різноманітного і наукового, і техничного знання.

В Америці тепер так багато дитячих садків, що там обговарю- 
ють, скілько ще відкрити, щоб усі діти переходили обовьязково стаж 
дитячого садка. Анкети були зроблені між учительством початкових 
шкіл про вплив дошкільного виховання на учнів з першоі шкільноі 
групи. Учительки висловилися усі за дошкільну підготовку дітей. 
Велика ріжниця межи дітьми, що приходять до школи із дитячих 
садків і тіх, що не мали цього виховання: перші охоче приймали на 
увагу дисциплинарні вимоги шкільного життя, ставилися до науки з 
великою увагою, не виявляли ніякого остраху перед шкільною 
администрацією, швидко схоплювали нові знання і були кращими 
товаришами, й батьки іх ставилися куди ближче до школи, до вчи
тельки. Друга учителька, що 20 літ вже веде своі спостереження, 
помічає кращий розвиток зовнішніх чуттів, кращий розвиток мови 
у дітей, що зазнали дошкільного виховання по дитячих садках, 
і взагалі такі діти мають збуджену жваву думку, працюють олівцем і 
пером, і фарбами краще од других, непідготовлених школярів, в пер
ших групах значно ліпше вчаться. Педагоги взагалі висловлювались 
за велике значіння дитячих садків: вони дають дітям постійну ра
дість; не те важливо, як вони впливатимуть на майбутній розвиток 
дитини, а те, що вони на самому початку допомагають розвинути 
усі здібности дитини і навчання роблять радісним. Як весна дає 
життя усьому живому, не думаючи ні про літо, ні про осінь, так і 
дитячий садок дає змогу дитині жити усіма силами физичними і ду
ховними. Дитячий садок дав усім школам зразок щирого єднання з 
батьками, він викликав увагу громадянства до малих дітей, дав ді
тям право на гулянку, право, яке наша молодь вже давно загубила, 
а по великих містах і подавно. І тепер кожне місто в Америці пи-

дівниць, видають чимало часописів. Заводять садки по усіх колоніях, завели і в Японіі 
і поставили його так добре, що до нього усі поспішають. Тут звернено увагу на вільний 
словесний розвиток і на моторну жвавість дітей
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шається своіми літніми дитячими садками, майданами. Якесь непо
мітне на мапі місто Гарі має чудові школи, де діти цілий рік вчаться 
і гуляють по 81/2 годин на тиждень, майдани для гулянок, ставки 

      для плавання, книгозбірні, майстерні для дітей. Скрізь по цих інсти
туціях книжній науці присвячується не більше, як 1/8-1/2 часу, дру
га частина припадає на гулянки та физичну працю. В 12 милях від 
міста мається ферма для дітей (з 4 літ і далі); землі город дав 
160 акрів. В Балтиморі 59 майданів на 25000 дітей. В Питсбурзі дітям 
дали пустку, узбіччя гори, щоб вони його довели до путя, до  гар- 
ного вигляду. І справді, діти власними руками росчистили гору, зне
сли усе сміття в річку, обгородилися, посадили і посіяли всяких 
квіток: вийшло чудове місце і для спочинку, і для розривки. Голова 
міста прислав дітям на цю гору лави і дякував за щиру работу. В 
Чикаго 120 дуже гарно  зорганизованих садків, з ріжноманітними 
ручними працями, широко проведеною драматизацією усяких казок, 
особливо казок дикунів Півн. Америки, з орган ізацією знайомства 
в первотворах дітей з початковою вселюдською культурою. 
В Нью-Йорці, окрім садків і парків, деякі широкі спокійні вулиці 
повернені в дитячі майдани. Дуже часто упорядковують дитячі свя
та, на які збирається по 600000 дітей, танцюють під гру шарманки. 
В Нью-Йорці вже 868 дитячих садків, але щоб усі діти пройшли че
рез садок, треба ще 1116. Соціяльний бік справи теж стоіть дуже 
гарно: садівниці чудово вміють прихиляти до садка увагу батьків, 
вони ходять до родичів своіх учнів, организують митінги матерів. 
Старша група дитячого садка дає вже підготовку до школи, але не 
має вузько-підготовчого характеру; вчать тут грамоти і більше ведуть 
серіозні бесіди. Методи навчання і лад життя в американських дитя
чих садках так задовольняє учительок, що вони висловлюють бажан
ня, щоб і старша школа, і життя нашоі молоді будувалися і скла
далися на тому ж грунті, як і дошкільні организаціі. Так широко, 
гарно розвинулася ідея Фребеля на вільному грунті назалежного 
індивід уального життя по той бік Океана.

Не так стоіть справа в рідному краі Фребеля, в Німеччині. Тут 
відповідно до загальних основ, підвалин життя ще панує приму
совий порядок, дісциплина і система. Зразковим дитячим німецьким 
садком можна визнати садок при Песталоцці-Фребелевському Інсти
туті в Берлині. Це величезний будинок на краю міста. Діти збира 
ються раненко, о 8-й годині, усе упорядковують, прибирають, чистять
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собі черевики, годують пташку в клітці, поливають рослини і про- 
мивають листочки. Коли усі зійдуться, співають молитву і росходять- 
ся по групах, ім дають кубики або другі фребелевські дарунки. 
Після того садівниця збирає дітей на рухавки, співають, бігають, 
потім йдуть в сад, там працюють, прибирають, бавляться. Далі ве
деться групова бесіда садівниці з дітками про ту або другу річ, 
розглядаються усі іі характерні риси, діти малюють, клеють, гуляють 
в ляльок, готують навіть „кльоцки", варять картоплю,—словом, 
виконуються усі праці і забавки звичайного дитячого садка, але тут 
нема того вільного самостійного настрою, який панує в американських 
садках, нема тоі жвавоі зацікавлености, яка виявляється в самостій
них дослідах дітей. Тут панує суцільна система центральноі ідеі. Ми 
наддаємо ій великоі ваги, як ріжноманітному прийманню однієі думки, 
одного знання: Chаqиe chose а cent visages, кажуть французи, і па- 
мьять дитини краще задержує усяку науку, усяку уяву, коли вона 
сперається на ріжні сили іі душі, але в справі виховання не треба 
педантизму, настирливости, не треба занадто уперто провадити "свій 
програм", а більше рахуватися з настроєм дитини. По німецьких 
дитячих садках ще мало заведено самоурядування межи дітьми, ще 
садівниця "Tante" має безапеляційну владу. Але в садку Песталоц- 
ці— Фребель діти теж мають чимало радощів, виховуються відповідно 
до вимог науки, засвоюють добрі звички до охайности, до порядку; 
іх творчі сили також виявляються, але не так вільно, як но американ
ських дитячих садках, бо тут ще має велику силу зразок, "шаблон", 
який дає садівниця. Кожний край дає свій національний колір своій 
школі, і які б нові гасла німецькі реформатори не ставили, дресиров- 
ка і педантизм будуть ще довго панувати на усіх щаблях німецькоі 
школи. Але методи переводяться у німців добре, в дітях виклика
ється те, що є найкоштовнішого,— цеб то самостійна зацікавленість. 
Варто пригадати життєписи великих діячів науки—Миля, Дарвина, 
Св. Августина, щоб бачити, як іх думка працювала з дитячих літ 
в певному напрямі і вела іх спочатку несвідомо до самостійних дослі
дів. Ця самостійна зацікавленість дає більше, аніж який примус 
погроза. Той капитал знання, який дитина сама придбала ще до 
школи, є найкращий скарб, і треба, щоб і в шкільному навчанні 
вона йшла тим же шляхом власного досвіду і досліду; дитяча цікавість 
то є наша поміч найкраща, маємо лише розумно іі задовольняти і зміцняти 
увагу, направляти спостереження дитини і давати певні зрозумілі пояс
нення, концентрувати думку дитини яко можна довше на тому, що іі заці
кавило.Цього методу -центральноі ідеі і додержують німецькі дитячі садки,



а за іх проводом прийнятий він і по фрацузьких, і по бельгійських садках.
У Франціі дошкільне виховання до війни ще не стояло 

на певному грунтновоі педагогики. Фребеля французи не могли 
прийняти суцільно, бо він занадто протилежний іх національному 
складу, власному іх вихованню, як його зьясували Рабле та Монтень; 
треба було ще додержувати нових вимог науки, а вона була до остан
нього часу мало у них поширена. Французькі дитячі садки ще шу
кають свого національного складу, схиляються трохи до Фребеля, 
трохи до Монтессорі, додають й своіх власних веселощів і звертають 
найбільшу увагу на розвиток мови, на літературну окрасу навчання.

Що до бельгійських дитячих садків, то вони на Заході Європи май
же найкраще поставлені і найбільше поширені. На чолі дошкільного 
виховання стоять тут видатні педагоги і теоретики, і практики: Де 
кролі, Рума, Гендерицький, Іотейко. Вони високо піднесли психоло- 
гичну свідомість садівниць і іх активну іниціятиву. Крім того, уся 
шкільна наука в Бельгіі, починаючи з дитячих садків, розбита на 
концентри і перейнята глибокою патріотичною ідеєю. Ці концентри— 
то є широко поставлене отчизнознавство: з кожною частиною Бель
гіі, в усіх іі ознаках, дитина знайомиться за допомогою експеримен
тальних засобів -екскурсій, річевого навчання, спостерженнів, і з 
перших вже літ— найменша група дитячого садка починає своі пер
ші наукові досліди по цьому широкому концентру, який в своій 
суцільности захоплює усі географичні, економичні, соціяльні питання, 
природознавство, господарство, усе життя, починаючи з свого най
ближчого оточення, захоплюючи усю Бельгію і переходючи в іі да
лекі африканські колонії, в Конго, пояснюючи значіння промисло
вости, гендлю, всесвітнього єднання народів. З бельгійських шкіл—а 
дитячі садки там в міцному звязку з школами—діти виходять справ
жніми громадянами, вони знають детально свій рідний край, розу
міють, які умови сприяють його розвиткові, які йому шкодять, вони 
знають, як і сами мають служити тому краєві. В Бельгіі дуже гарно 
поставлено експериментальну частину дошкільного виховання, гарно 
розроблено навчання грамоти і річевого навчання. Центральноі ідеі 
садки додержуються дуже щиро. Ось на заразок  як йде, напр., зна
йомство з конем в дитячому садку: 1) екскурсія за місто, на поле, щоб 
побачити коня в роботі чи за оранкою, чи за боронуванням, чи в 
час возовиці; 2) бесіда про усі вражіння екскурсіі; 3) ручна праця— 
плетуть, напр. з шворок цугу; 4) з ріжних бинд, окрайків плетуть по
пону коневі; 5) з кубиків будують задля деревляних коней станю; 
6) розглядають малюнок коня або з бороною, або з плу-
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гом; 7) й д у ть  до к о в ал я  д и ви ти ся , я к к у ють кон ей; 8) гу л яю ть  в ко- 
ней, бігаю ть з в іж к ам и  і д зво н и кам и : 9) в ч а ть  або вірш і, або пісню 
про кон я . Т ак  на лекц іях  з р іж н и х п огл яд ів  діти довідую ться про 
коня і про ту  користь, як у  від коня маємо. На це піде 3- 4  дні. В 
другом у конспектові к інь вж е в и я в и т ь с я  з д р у ги м и  рисам и— буде об
говорена користь в ід  його ш к у р и , р іж ном ан ітна його п р а ц я — на війні, 
в цирку , д ал і роскаж уть , я к  лю ди п ри вч и л и  коня, де саме і т. ин. 
Т у т  є щ е багато  старого  систем ати чного  ф р еб ел іян ств а , але п р о в а 
д я т ь с я  у с і  ці лєкціі д у ж е  гарно і грунтую ться цілком  н а  сам остій 
ній  ц ік аво сти д ітей  і перетворенню  ним и усіх  своіх прийм ань. 
Н авч ан н я  в б ельгій ськи х  д и тяч и х  садках розділ яється  по с е р і
ях . Т ака, напр ., одна сер ія  л екцій : год івл я  п таш ок  зімою, у с я к і спро
би в розм овах, в деклам аціі; бесіда п ро родинне ж и т тя — опові
дан н я про я кий-небудь випадок н а  ву л и ц і ч и  в садку , щ о викличе 
цю бесіду, небезпека на вул и ц і (трам ваі, мотори і т. и н .); засоб и  у с я 
ко і із д и я к лю ди із д я т ь : б у д у в а н н я  стані, м ал ю ван ня, в ірш і; човен 
і л ови  рак ів  (коло моря або р ічки); робота на полі; св ій ськ і звірі; 
хл іб—я к  його готую ть; сун и ц я  -малю вати іі червоною і зеленого ф ар 
бою; молоко, хто дав молоко, щ о з нього готую ть, роблять м аслобійку 
й збиваю ть м асло і т. ин. Б агато  в б ельгій ськи х  садках  звернено 
у в а г и і на виховання зовніш ніх ч уттів  (лєкціі Г енд ер и ц ько го), 
багато внесено ж и ття  і соц іяльного  настрою. Як щ о т ам щ е й панує 
зан ад то  багато Ф р е б ел ія нства, *), то разом  з цим там так ж ваво  
стеж ать  за  усім а новим и теч іям и  п е д аго гич ноі справи , т а к  інтен-

*) Подаємо зразок роспису лекцій по деяким дитячим садкам Бельгіі, який демон
струвався р. 1912 на Всесвітній Брюсельській виставці:

Молодша група  3 - 5  літ. 
Р а н о к :

маршировка і співи; 
гулянка в мняча або 

вільне малювання; 
вільна забавка з цяцьками; 
организовані забавки.

Старша група 5— 7 літ.

складання паперу, бесіда; 
гимнастика; 
раскладання трісочок, 

будування з кубиків; 
организовані забавки; 
роскладання патичків, 

плетіння.

8 літ.

бесіда;
организовані забавки; 
будування; 
гимнастика; 
плетіння.

П іс ля  о б і д у :
вільні гулянки; намисто, вільне малю малювання;
бесіда по картині або вання; вільні гулянки, вклею-

организовані гулянки; вільні гулянки; вання з картону або
праці з користуванням праці з користуванням ліпка;

піском або намистинами. піском;
организовані гулянки.

организовані гулянки.
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сивно працює індивидуальна іниціятива садівниць, що можна бути 
певним, що після сучасноі страшенноі руіни дошкільне виховання 
буде поставлене і засноване вже на цілком національному і науко
вому грунті.

Тепер маємо звернути усю нашу увагу на новий дитячий садок 
італійки Марії Монтессорі. У неі ми побачимо негативне відношення 
до богатьох з наших грунтовних навчань, до спостереженнів над життям 
природи, до літературного розвитку. Іі погляди краще усього зрозумі
ти можна з тієі інструкції,  яку вона виробила задля керовниць 
Дитячими Хатами в Римі, і ми досить широко нею скористуємося 
потім, щоб показати, з чим ми не можемо згодитися. "Дитина 3-5 років, 
каже ця інструкція,—ще не учень і Дитяча Хата не школа навчання, 
а школа виховання. Дитина мала живе самим почуттям, не має ніякоі 
потреби почувати себе ч леном якогось товариства, громади. Вона 
лише має гостре змагання до діяльности, щоб робити, не думаючи 
про наслідки, про результати роботи; вона в праці лише вимуштровує 
своі мьязні, задовольняє своі інстинкти. Дитина теж інстинктивно 
хоче знати одразу і безпосередно ті річі, які іі зацікавили, вона 
іх рве, ламає, тягне до рота; дитина, не скалічена вихованням, знати 
не хоче книжки, не може приймати складних зьявищ та довгих опо
відань. Вона думає відокремленими виображеннями й задовольняєть
ся вражіннями від реальних річей, що не мають межи собою логич- 
ного ще звязку. Тим то велику помилку і шкоду роблять, даючи 
дітям оповідання, байки або вірші з абстрактним змістом з описом 
складного життя звірів, людей, рослин, а також провадючи систе
матичне вчення по дарунках Фребеля. Жадного програму з малими 
дітьми не потрібно додержуватися, заборонено в Дитячих Хатах вчи
ти оповідання, вірші, деклямаціі, хіба лише щось коротеньке, на 
кілька строф, які мають змістом прості дитячі настроі і почуття, але 
тілько треба стежити за дефектами мови у дитини в окромих словах 
і в коротеньких реченнях. Треба зректися усякоі "м и ш ури ",яка 
захоплює неосвіченого педагога, але для свідомого є дуже підозріла, 
як, напр., дитяча творчість: малюнки, фантазування, драматизація 
і т. ин. Треба лише допомагати розвитку душі дитини, виховувати іі 
характер, підтримати в таких обставинах, з якими сама дитина не 
має змоги справитися так, щоб вільна безпосередна енергія дитини 
виявлялася і знаходила собі певний шлях. Це робота не легка, для 
неі потрібне особисте природне змагання душі, висока культурність 
і вихованість. Метою виховання має бути—вільне виявлення дитячоі



енергіі і цікавости, або, простіще кажучи, нашою метою є виховати 
дітей здорових, жвавих, веселих, здатних до праці, лагідних і добрих 
товаришів".

Як бачимо, мета скрізь, по усьому світу, одна, але засоби вжи
ваються неоднакові. Марія Монтессорі вимагає, як найбільше викли
кати самодіяльности у дітей, але вона пропонує задля цього стра
шенно обмежений матеріял, який справді дає дітям працю, але меха- 
ничну , непродуктивну, не викликає творчих сил. Держучи дітей на 
вкладках, на защипках, на розкладанню кольорових котків ниток, вона 
лише розвиває памьять та увагу, але не дає нічого для уявлення, для 
розвитку мови (окрім грамоти); правда, у малих дітей уявлення ще 
дуже слабке, воно потребує ще доброго запасу усяких вражіннів, 
уяв, потребує памьяти, щоб іх задержувала як слід, але це усе і має 
розвиватися поволі, одночасно, бо сили душі не чергуються в своєму 
розвиткові, а разом потроху пробуджуються і виявляються. Монтес
сорі звертає велику увагу на те, щоб розвивати зовнішні почуття і 
дати ім праці,—навіть вироблено у  неі прислівья, з яким ніяк не можна 
згодитися: "робота заради роботи". Це занадто механизує усяку ди
тячу працю. Наші оповідання, бесіди, екскурсії, з вісно, коли вони 
провадяться і улаштовуються по вимогам сучасноі педагогики,— 
значно поширюють дитячий обрій, викохують почуття краси, бажан
ня висловити своі вражіння, з чого виникає вільне слово дитини, 
його вільний малюнок, вільна ліпка, праця. А у Монтессорі цього 
майже немає, тай не на це звернена іі увага. Звісно, діти у неі ко
ристуються ріжноманітним матеріялом і спеціяльно монтессоріевсь- 
ким, і фребелевськими дарунками, дозволяється ім вільно користува- 
тися каблучками, дужками, патичками, вишиван ням, тілько не дріб
ним, аби без педантизму і без системи, аби діти вільно собі ро
били, що хочуть. Взагалі можна так сказати: Монтессорі не ширить 
дитячих вражіннів, але виховує дітей в тихому лагідному життю, у 
неі вони весь час за роботою, звикають спокійно працювати по влас
ному нахилу і настрою, ніхто іх не сіпає, не втручається в іх роботу,

 в іх гулянку, усі іх здібности і сили сами по волі розвиваються, 
зміцняються разом з іх тілом, з іх мьязнями, нервами. Від керов- 
ниці вимагають теж спокійного поводження, як найменше запома
гати дітям, як найбільше спостерегати усі індивидуальні особисті 
риси дітей. Це велика і гарна порада, я кою варто усім садівницям 
скористуватися Ще одно глибоке спостереження, на яке мусимо 
звернути увагу: Монтессорі каже, що душа дитини вимагає спокою (pace),
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                                                      —146—до своєї творчости діти хай ставляться як можна щиріще, з чистим 
сумлінням, щоб звикали творити для себе, а не для публики, не для 
стороннього кола, хача б і товариського, через це й не бажані усякі пуб- 
личні виступи дітей*). Навіть співати при чужих Монтессорі забороняє; 
але, йдучи так далі, можна довести, що найкращі умови виховання-  
то безлюдний острів, де діти сами собі розвиваються в індивидуаль- 
ній самотині. Принціп Монтессорі правдивий—не треба тілько дохо
дити в здійсненні його до краю. Взагалі в Монтессорі нас захоплює 
дуже уважливе відношення до дитячоі душі, відношення, яке не ви
являється непотрібними заходами коло дитини, а навпаки, в пошані 
повноі  самостійности дитини, в стриманосте  самоі керовниці—ані 
зайвих поцілунків, ані непотрібноі допомоги, тілько необхідна поміч, 
потрібні пояснення і яко мога менше слів. Це утворює якусь атмо
сферу самопошани,  спокійноі праці. Дитина не почуває ані того пиль
ного догляду, який має над нею керовниця, ані того примусу, яко
го необхідно вживати при груповій праці. Тут діти як вдома, хотять 
збираються гурточками, хотять -на  самоті щось виробляють. Тай 
усе життя іх має родинну атмосферу: приходять діти до Дитячоі 
Хати, зараз миються, чистять зуби, нігті, инколи купаються в ванні, 
чистять черевики, одежу, прибирають хату, ідуть до пекарні допома
гати куховарці, чистять картоплю, лущать квасолю, готують посуд 
для обіду, застеляють столи. При кожній Дитячій Хаті є хоч неве- 
личкий садок, де діти сіють, садять, випещують і квітки, і городину, 
де вони майже цілий день перебувають, бо Монтессорі наддає вели- 
кого значіння для здоровля дітей свіжому повітрю. Багато правди
вих вказівок дає інструкція**) Монтессорі і кожна садівниця мусить 
іі добре і уважно переглянути і подумати над іі порадами, бо кожна 
з них—глибоке спостереження над психикою дітей.

 День в Дитячій Хаті проходить в самостійних забавках дітей; 
увесь матеріял (чимало цяцьок—ляльки, звірятка, як найкраще 
зроблені, ціла хата і господарство ляльок; лежить в низеньких ша
фах, з яких діти сами беруть, що хотять, і бавляться на сво- 
іх стільцях, на ковдрах долі, на землі в садку. Уся мебель тут ле
генька, щоб могли діти іі переносити. По стінах висять невисоко 
шматки линоліума, на яких діти можуть малювати,а  вище порозві
шувані художні картини библійного чи історичного змісту, або

*) Це цілком справедлива вимога задля малих дітей, але для дітей 6 -7 ліг ми 
не зрікаємося від товариських свят, драматизацій, бо це ж виховує і соціяльне почуття.

**) Ю. Фаусек. "В "домах ді тей" Монтессори" .
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пейзажі, родинні події, коло вікон декоративні рослини і квітки. Ха
та, де діти працюють досить велика, щоб і стільці помістилися і щоб 
був вільний простір, де б діти могли розкласти своі ковдри і на 
них забавлятися. Крім того, є хата— або клуб, або витальня, де діти 
можуть в тиші балакати, грати на музичних струментах. Вона чепур
но, естетично, з смаком вбрана, маленькі скрізь кресельця, стільці по
ставлені де-не-де, на підставках статуйки та вази, малюнки по сті
нах та фотографіі, по столах книжки з малюнками, альбоми з фото
графіями, розкладене ріжне знаряддя для гулянок, що вимагають терпля
чого обмірковування. Тутечки ж притулився фортепьяно та й другі 
музичні струменти. В цій хаті инколи садівниця росказує дітям не
величкі цікаві оповідання. В ідальні, крім столів, стоять низенькі ша
фи, з яких діти можуть сами виймати і знов ховати серветки, лож
ки, нові виделки, блюда, тарілки, глечики, кварти задля води. Крім 
того, є уборні, де кожна дитина має своі щітки для зубів і для нігтів. 
Попід стінами поробле. крани з басейнами. Діти усе роблять сами: 
чистять мебель. миють столи, сами перуть дрібьязок білизни, сами 
варять яйця.

Кожну дитину, як вона уперше приходить в Дитячу Хату, міря
ють на дуже простому педометрові,—потім що місяця роблять те ж 
саме, і діти сами весело біжать на ці вимірювання. Про кожну дити
ну ведеться іі біографична картка, де записується іі вага, зріст і де
які физіологичні і психологичні спостереження. Усе виховання скла
дається: з моторного ріжноманітні рухи, з чуттєвого -забавки задля 
розвитку чуття, виховання мови—номенклатура, виправка дефектів 
мови, грамота. Ми вже росказували, як переводяться усі ці лекціі, зу- 
пинемося лише на особливих струментах, які дають дітям досить 
певне музичне виховання: це подвійна низка дзвоників метальових, 
які складають гаму з півтонами, одна низка настроєна хроматично, 
друга— в цілих тонах. По них діти бьють деревляними молоточками. 
Такі ж дзвоники на ріжні тони лежать помішані на столі. Дитина 
ударить молоточком по якомусь дзвонику в струменті і потім мусить 
знайти відповідний межи тими,  що помішані на столі лежать, бьючи 
іх один по другому молоточком, поки не знайде, тоді становить його 
перед тим, що вона уперше вдарила в низці. Так дитина навчається 
роспізнавати окремі звуки г ами і іх парувати один з другим, 
затримує ці звуки і одміни межи ними в памьяти і помалу 
розкладає дзвоники упорядковано в одну гаму, покладаючися 
лише на своє вухо: це страшенно захоплює дітей і викликає у них 
велику радість, коли вони молоточком можуть заграти цілу гаму



                                                —148—зн и зу  доверху і навпаки . Д алі, коли  діти вж е н а в ч а ть с я грам оти, ім 
даю ть д ер ев л ян у д о ш к у  з д іроч кам и  і к у п у  білих круж ечків , на яких 
написано do. rе. m і і т, д. Ці к р у ж еч к и, прис тосовані до тіх д ірочок, діти 
роставл я ють в певном у ладу  га м и; потім ім даю ть дош ки  з см уж кам и , по 
яких  вони такі ж  круж еч ки  знов розкладаю ть по усім  пятьом  см уж кам , 
с початку вч ать  в е р х н ій ск р ипо в ий клю ч,  потім н и ж ч и й  басовий  і так  
непомітно д ітки 4- 5  л іт не т ілько м ож уть слухом  ро зкл асти  д звон и ки  
в одну гам у, а  т е  й прочитати ус і ноти по двох ключах.

Я к  бачим о, в Д и т я ч и х  Х атах  діти  одерж ую ть конкретні знання, 
у с і іх здібности  без ж а д н о го гніту ви являю ться , сп окійно, поволі с к л а 
даю ться ріжні ін д и в ид у ал ьн і особи, усі п оч уваю ть себе вільно, н е за 
леж но, пройм аю ться загальн и м  настроєм  роботи і то вар и ськи х взаєм 
них відносин . С истем а М о н т е с орі може нас дечим  незад о в о л ьня т и , 
зд авати ся  неповною , але у с я  вона та к а суц ільн а, складена н а  п ідставі 
пильних  сп о стер еж ен н і над д ітьм и , через що в н ій  мало щ о можна 
зм інити , не п о п с у в а вш и  усієі с пр а в и .  Вона проста, але щ об ви ховува
ти по заповітам  М онтессор і  щ е зам ало, як казав  Пе с та л о ц ц і, любити 
т іл ько дитину , треба мати й чим алий  психо л о гичний досвід.

X У.

У к р а і н с ь к и й  д и т я ч и й  с а д о к .

Ми п ереглян ул и  головні н а п р ям к и , які паную ть в дош кільном у 
ви хован н і в Зах ідн ій  Європі, і я к  вони реаліз ую ться п рактично в 
таком у або д ру го му га т у н к у  д и тя ч и х  садків; ми бачили , щ о, одпові- 
д аючи ви м о га м за га л ь н о і науки , вони кож ний мають щ ось своє, кра
єве, нац іональне. В Росіі перш і садки  поч ал и  за к л ад ати ся  в 70-х 
роках по вел и ки х  містах: в П етербурзі п. Сим онович росс овс юджу в ала 
ід е і Ф ребеля в м ісячн ику: "Дѣтский С ад " : в К и іві п ер ш и й садок орга- 
низу в а л и 2 сестри  Л и н дф орс , і д іти п о ч у вал и  себе в ньому дуж е 
гарно, весело  і вільно. А ле садки  не п р идбали  ш и р о к оі популярности : 
вони ви м агали  вел и ки х  кош тів  на свою об стан о ву, а свідом и х родин , 
які б п л ати л и  б ільш е я к  5 карб.  бу ло тоді щ е мало. П ерш а думка 
поставити  дитячі садки на народн ій  грун т і ч ерез них дати  робітни
к ам зап ом огу  виникла разом  в М оскві і П етербурзі в п оступових  жі-
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ночих колах, і на чолі цього руху, цієі справи стояла М. А. Чехова. 
Першим з ин і ш і х  м іст відгукнувся в цій добродійній і дуже потрібній 
справі К иів, і тут на чолі руху стала Н. Д. Лубенець, яка заклала 
для цього Товариство Народних Дитячих Садків. Тепер це товариство 
має вже 4 дитячих народних садки в ріжних кутках Киіва. З того 
часу ідея дошкільного виховання в Росіі стала на певний демократич- 
ний грунт і значно поширилася.

Перші вимоги дитячих садків по селах були висловлені ще в 
70-х роках, в Твері. Т ут зазначалося і підкреслювалося те голодуван
ня, від якого діти по селах так страждають, і на ту страшну смерт
ність, яка помічається в такій великій мірі серед малих дітей і від 
недоброі іж и  і від недогляду. Ця табличка ясно показує, як необхід- 
но по усій Росіі закладати дитячі садки з харчуванням дітей.

С М Е Р Т Н І С Т Ь  на  10.000 Д У Ш :

ВІК Росія, Германія. Франція. Англія. Швеція.

0 - 1 3053 2351 1630 1452 1294

1 — 2 1109 643 532 571\ 411

2 - 3 676 329 262 258 268 |

3- 4 4 6 0 228 153 168 205 

4-  5 353 170 112 125 158

5- 10 153 87 74 69 97

Останніми часами за цю справу взялося земство і перенесло ці 
садки на села, де вони вже починають розвиватися в правдивому 
напрямку. Мов  подих свіжого повітря здув усю ту Фребеліяшцину, 
яка досі заідала дітей педантизмом і занадто сталою систематичністю. 
Життя, п оступ психологичноі науки, свідомість орган ізаторів— усе 
стало проти формализму , і на перше місце виступили і там залиши
лися глибокі справедливі педагогичні погляди, які задовольняються 
в звязку з вимогами життя. Тепер в Росії вже чимало таких гарних 
дитячих садків, якими справедливо можуть хвалитися іх організа- 
тори. По деяких з них приймається система Монтессорі, подекуди
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ще задержується Фребеліянство (воно панує в финляндських дитя
чих садках), а найкращі утворюють вже свою систему вільного ви
ховання на грунті добре организованих гулянок і ручноі праці: ди
тячі садки під керуванням Венцеля, пані Свентицькоі, дитячі колоніі 
д. д. Шацьких, Дитяча Робоча Хата п.-Вовкович, народні садки Петер
бурзького Товариства Народних Садків. По усіх цих нових інститу- 
ціях, а також по зразкових садках при педагогичних інститутах в 
Петербурзі, Москві, Киіві, Харькові ведеться творча праця, виробля
ється ще один новий оригинальний тип російського дитячого садка, 
який має в недалекій майбутности стати поруч з найкращими типа
ми дитячих организацій Західньоі Європи.

Який же має бути украінський дитячий садок, як маємо його закла
дати? Відома річ, він має орган ізовуватися на підставах науки, від
повідно до сучасних певних принціпів психологіі і педагогікі. Разом з цим 
він має бути весь пройнятий національним духом нашого народа, має зак
ладатися так, як колись закладалася наша національна школа в ХУІ в., 
на цілком демократичному грунті. Цей грунт—праця, невпинна праця, 
яку, не докладаючи рук, робить наш народ, споконвіку годуючи своім 
хлібом і близьких сусід, і далекі сучасні народи. Ця праця—хлібороб
ство - вимагає, щоб наші діти стояли як найближче до природи, щоб 
вони знайомилися з нею не по малесеньких садках, обгорожених му
рами, які тішать бідноту Рима, а серед залитого сонцем простору 
степу. Тепер і в Західній Європі бере верх такий педагогичний на
прямок, щоб дітей яко мога більше виховувати ген поза містами, на 
фермах, по селах. Такого напрямку маємо триматися і ми, украінці, 
яко народ більш селянський, аніж городський. Друга риса, яка від- 
ріжняє наш народ, то його естетична творчість,—вона на протязі 
віків виявлялася і в творах словесних, і в пісні, і в орнаменті, і в будів
ництві. Це такий фактор, який має впливати на розвиток наших ді
тей, щоб найкраще викликати і у них творчі сили в цьому ж напрям
кові. Природознавство і мистецтво займуть велике місце в початковій 
освіті наших діток. Що до морального виховання, ми і тут маємо 
рахуватися з грунтовними рисами національноі вдачі, якою склало 
іі і физичне оточення, і історія. Украінець індивидуалист по своїй 
природі, юморист не з послідніх: разом з цим він ще мало розвине
ний в громадському напрямку— у нас, на жаль, склалися такі 
прислівья: гуртове— чортове та моя хата з краю. Індивидуализм має 
велику красу, він випещує як найглибше ті здібности, ті моральні 
особисті сили, якими обдарувала природа людину. Але щоб індиви-



дуализм не переходив в абсентеізм, в морально-громадянський сепа
ратизм, треба з перших свідомих кроків дитини направляти іі до 
громадянства, до спільноі праці, до щирого товариства. Цього можна 
осягнути, коли само гуртування дітей не буде провадитися вик
лючно зовнішніми засобами—по віку дітей, по намірам садівниці, по 
завданням праці, а будуть гуртки дитячі помалу складатися відпо- 
відно зносинам дітей межи собою, іх розвитку і нахилам. Перегурту- 
вання можуть повставати инколи в звязку з новими товаришами, з 
виясненням здібностей дітей. Такі гуртки будуть задовольняти дитячу 
потребу в товаристві, в приятелюванні, розворушать ці почуття і під- 
готують дитину до щирого відношення до громадянства, до громад
ськоі роботи, для усіх однаково обовьязковоі.

Ще одну національну рису матимемо на увазі: украінець, вихо
ваний на широкому просторі степу, серед його ясноі краси, непо
рушноі величньоі тиші в своіх довгих мандрівках за часів козаку
вання і чумакування, за часів самотньоі хліборобськоі праці,— украінець 
звик придивлятися до цього без краю далекого обрію, звик прислу
хатися до мовчазноі тиші, повноі таємничих звуків, наче зітхань 
(див. казку про Сопілку), наче придушеного стогону зпід високих 
могил. Це все дає украінцю настрій религійний, як у народа-хлібороба, 
настрій философський; це теж обовьязує нас в дошкільному вихованні 
не зрікатися религійних настроів наших діток і не нехтувати ними.

До цього часу ми не зупинялися на питанні, чи давати дітям 
якесь религійне виховання, чи обминати цілком цю духовну вимогу 
дитини, але усі видатні сучасні педагоги визнають, що религійна 
вимога живе у дитини і виявляється цілком незалежно від мораль
них і других духовних потреб. Може, іі викликають і зовнішні  вра- 
жіння, звичаі родини, балачки наймичок; може, межи батьками є й 
такі позитивисти, що раді приглушити цей настрій, парализувати 
його науковим певним поясненням усього світу, усього, що діється 
навкруги дитини, але вихователі мають ставитися до всіх вимог, 
потреб, запитаннів дитини з однаковою увагою, не вносючи в свою 
цілком обьєктивну справу занадто багато свого субьєктивного; а тілько 
вважаючи на те, оскілько ці вимоги можуть сприяти найвищому 
моральному розвиткові дититини, - чи поширять вони чулість дитини 
до правди, до добра, чи дадуть ій яке-небудь високе задоволення. 
На усі ці питання спостереження педагогів, психологів, философів 
дають одповідь певну: діти живуть религійним настроєм, іх думки,  
іх почуття шукають Бога, шукають одповіді на таємниче
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питання, хто утворив красу зоряного неба, хто вкрив степ чарівними 
травами і квітам и, хто дав дитині матір? „Покажи мені грім, дай 
мені місяць!"—кажуть діти, не знаючи межі осяжного й неосяжного- 
„Де я був, поки я не жив? чи ти був у Бозі, чи там весело?" Ру- 
бинштейн —цей видатний сучасний педагог, каже, щ о питання: де 
Бог, чи він є?—так гризе дітей, що вони, не одержуючи одповіді від 
нас, йдуть до усіх з ним—до наймички, до кучера, до двірника. Вони 
зовсім не так до нього ставляться, як дорослі; діти просто конкрети
зують постать Бога і для них можливо, що Бог живе за хмарами. Не 
те має вагу, як вони собі уявляють Бога, бо це ж уява завше су- 
бьєктивна, для нас мають значіння ті почуття, які живуть коло цього 
великого слова—Бог, якого люди шукають з дитинства; ці шукання - 
то є перші змагання до ідеализму, до ідеалу; коли вони прокинулися 
в душі дитини, бажано іх підтримати, бо колись вони перетворяться 
в широкі нематеріял истичні змагання—любов до правди, до краси, до 
рідного краю, до щастя вселюдського... Тажко жити на світі без абсо- 
люта правди і краси! Все одно як будете звати цей абсолют,—хай 
діти поки що звуть його Богом, хай Бог буде можливим здійснен
ням абсолютного добра, хай дитяче серце прагне наблизитися хоч 
трохи до цього невідомого, але певного для нього ідеала. Німецький 
педагог Форстер  *) каже: громадянство, социяльний осередок можуть 
зміцнити молоду душу, але однієї соціяльноі етики замало, потрібне 
захоплення, цільність почуття і духовного життя. Самоутримування, 
нахил до добра не можна розвивати механично або формально, вони 
мусять виростати із ж ивоі душі, а н ійвищу освіту, найкращі пере- 
живання душа одержує від религіі, в тій таємній "Святая Святих", 
яка зароджується в глибині дитячоі душі в ті хвилини, коли дитина 
самітня ввечері в своєму ліжку навколішки шепоче якусь свою 
творчу молитву до невідомого Бога. Тут наче-я кась кладочки пере- 
кидаєтьтя межи земним буденним іс нуванням дитини і далеким небом 
з його таємничими заповітами. А усе наше виховання є лише зусил
ля звязати наше тим часове, бу д е  не, матеріяльне з чимсь вічним, ве
личним, абстрактним. Як же перетворити в життя це велике почуття? 
Діти реалисти, вони не абстрактом живуть, а конкретними виявами. 
Тут виступає вже ц іл ком субьєктивний бік питання: до цього ж бо часу 
ми мали на увазі культ религійного почуття, религійного настрою. 
Але усяка религ ія має своі людьми постановлені звичаі, людьми 
вигадані догмати. Певно можна сказати, що жадна догматика не має

*)Форстер : "Школа і вдача"
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місця в початковому навчанні, іі треба залишити на обміркування 
цілком дорослих людей. Що до обрядів, то це вже переходить в 
національну етнографію, і як зьявище творчих думок рідного народу, 
вони мають своє певне місце в вихованні дітей, але лише остілько, ос- 
к ілько вони справді виявляють красу етичну або поетичну, оскільки вони 
безпосередно близькі народньому світогляду. У нас, украінців, рели- 
гія ще дуже звязана з культом природи, як у кожного народа— хлі
бороба, і тим вона близька і дитячій душі і дає глибокі переживання 
невимовноі краси. Так м и сміло скажемо, що ніяка церковна одправа 
не зробить такого вражіння, як служба на дворі на празник Маковія 
або на Спаса, коли святять воду. овочі, квітки, мак і несуться співи 
під  високе блакитне небо і пахощі кадила єднаються з пахощами 
материнки, рути-мяти, і маленькі рученята протягають під кропило 
своі пучечки—букети з усяких трав і городини, і увесь цвинтар свя
точно пишається і ріж нокольоровими квітками, і святковим убранням 
дітей й жінок. Тут пантеизм виступає в усій своій красі і відповідає 
тому настрою дітей, в якому єднаються естетичне і религійне почут
тя. З другого боку, візьмемо найкращий вияв христіянства - всенощну 
на Великдень: яке ч удове вражін ня робить ця ніч темна, зоряна, яка 
обступає пишно осяяну вогнями свічок церкву, де йде велична одправа, 
свято братолюбія, свято вічноі віри в безконечне життя. Хто не пе
режив а в  краси великоднього ранку, який поволі зміняє темну ніч, мов 
справді несе за собою надію на нове життя, на відродження, той не 
знає великого, світлого почуття, правда, досить мрійного, але високого 
й радісного. Діти, звісно,  не по нашому, а по своєму переживають 
ці надзвичайні вражіння, але завше ця свята ніч глибоко западає в 
душу дитини, хвилює іі змаганням до чогось великого, доброго. Через 
це добре водити дітей на Великодню відправу. Мають теж свою религій- 
но-етнографичну красу Різдвяні Святки з іх вечерею на Свят-Вечір, з ко
лядками, щедрівками. Взагалі ті звичаі религійні добрі для вихован
ня які утворюють настрій морально-религійний і більше відбуваються 
не в церкві. Звісно, можна і в церкву коли-небудь повести дітей, 
але щоб це не було з примусу, щоб не стало обовьязковим формальним 
зьявищем. Усе мусить проходити в дитячому садку вільно, помалу, 
не насилуючи душі дитини, а тілько відповідаючи на ті або другі ви
моги іі. Монтессорі теж визнає потребу релі гійного виховання, але 
як і до усього другого, ставиться і до цього питання дуже просто: 
в садку висить картина М адонна Рафаеля , діти с півають молитви 
от і усе. Задля украінських дітей бажано переводити в життя рели-
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гійне виховання в згоді з народніми звичаями, з родинними нахила- 
ми, з індивидуальними змаганнями самоі дитини.

Творчі сили дітей в украінськім садку мають бути найкраще 
збуджені теж національним матеріялом, цеб то таким, який в тій чи 
инший місцевості більше поширений—глина,  дерево, хліборобство, 
пасішництво, годівля шовковоі гусельні, виробка шовку-сирцю; діти 
мають багато малювати, вишивати усякого нашого шитва—і мережку, 
і настілку, і хрещиком і т. ин. В садку має лунати наша гарна укра
інська пісня. В ньому буде широко розвиватися рідна мова і в 
творах словесних самих дітей, і в оповіданнях керовниці. В такій 
атмосфері рідного життя, ласки і праці, в обставинах, цілком сприяю
чих для розвитку творчих сил і міцного громадського свідомого ро
бітника—украінські діти весело і розумно будуть виховуватися під 
великим рідним гаслом:

„свою Украіну любіть,
Любіть іі во время люте,
В останню страшную годину,
За неі Господа моліть".

Хай наші нові дитячі садки ширяться по усій Украіні, закла
даючи нові певні основи для нового виховання, яке дасть украінсько- 
му народові свідомих чесних робітників, що викують, здобудуть 
йому і долю, і волю.
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Додаток до гл. ІХ: "Наука чисел в 
дош кільном у вихованні"
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й м ь я зн е в а . Р о зу м іє  словам и . В и к ладає словам и.

14 П очинає ро зу м іти , що з  куп и  
річей я к а с ь  з  н и х  щ езл а  ( к о 
ли в ізьм е і і  хто  з  к у п и ).

15,16,17

1 8 ,19 П ер екр и в л яв , я к  хто пок а ж е  
д в а  п ал ьц і.

В ж и ває  слова " щ е" , 
я к о  п о в т о р юв а н н я  то 
го аб о  д руго го  вип а д- 
к а  ( a c t e )

2 0 В ж и ває  сло ва «щ е», 
н аче б то складаю чи  
річі одну з другою .

2 1 ,2 2

2 3 Я к  щ о д іл и ть , т о щ е не 
зв е р т а є  у в а г и  н а  число .

П о ч и н а є  р о зу 
м іти , к оли ій 
к а ж у т ь : " во зьм и 
І "

2 4 В д еяк и х  в и п а д к а х  сп осте - 
р е г а є , я к а  р іч б іл ь ш а , а  я к а  
м ен ш а .

-

25 Не ро зум іє  сло
ва : « с к іл ь ко?» Це 
сло во  н е б уди ть 
ж а д н оі дум ки .
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Вік 
дитини 
в  
місяцях

30

31

32

Свідомість скількости зорова 
й мьязева

26

27

28

Вже розуміє два: два чере
вики, дві панчохи.П очина пе- 
ремальовувати малюнки, що 
складаються з трьох линій.

Число два уясняється так, 
що для двох особ треба й 
2 річі.

Почина спостерегати, що 3 
більше, аніж 2 та 1. Краще розу- 
міє, яка цукерка більша, а 
яка менша.

29 Показує на пальцях 2.

Розу міє словами, Викладає словами,

Розуміє, коли 
кажуть: "занадто 
багато". «Скіль- 
ко?"-ще  не ро- 
зуміє.

Розуміє, як ій 

кажуть: «возьми 
1" Не розуміє: 
"возьми 2".

Нічого не одпо- 
відає на питан
ня: "скілько в 
тебе?"

Розуміє: "возь
ми 2".

Рахує, але вже не кладе  Зрозуміла пи- 
пальця на річі.  тання: "скілько?"

Серед ріжнокольорових на-  
мистинок може одбирати тіль- | 
ко по одній

Каже: «ще одну", 
складаючи річі, й каже: 
"ще раз", щоб удру
ге щось зробити. По
чина вживати слова: 
«два». Коли бачить 
білш 2 річей, вживає 
множне число. Почина 
називати числа меха- 
нично. Вживає термина 
"багато".

"Один" не каже: 
скоріш каже—дві чаш
ки, дві шклянки. Ча
сто вживає "les" цеб 
то "багато". 

Вживає слів один, 
одна, але не наддаючи 
ім числового змісту.



Вік дитини
в місяцях

Свідомість скількости зорова 
й мьязнева.

33

34

35

3 6

38

39

40

41

Двома пальцями показує 2.

На "скілько?" — 
відповідає, коли 
у неі не більше 
1 або 2 річей.

Перемальовує фигурки з 4 
паличок або 4 кружків.

Як хоче що порахувати, то 
на перші дві річі показує пальцем.

Перекладає намистинка по 2 
ріжнокольорових.

42

В голівонці може порівняти, 
скільки чого сама має й скіль- 
ко того ж у других (в межах 2), 
але купку з 3 річей вже роз- 
кладає.

Розкладає купку з 4 річей.

Викладає словами.

Частіще вживає один, 
одна, трошки.

Вживає слова «тро
шечки» й на запитання: 
"скільки?" — одповідає 
"два".

Вживає слів: "усе","ба
гато", "більш" , каже: 
" хто має більш", каже: 
"більш нема", коли річ 
щезне. Каже: "занадто 
малий", "не досить ще",

" поклади ще!"

Розуміє, що й „ОДИН" — 
число, й послідовно сві- 

д омо рахує: 1,2 ,3 .

Випадково не висло
влює числа річей 
тоі або другоі купи, а 
каже: "багато".

Вживає: "майже усе" 
 та "я  тобі ще одну 
даю".
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й мьязнева. Розуміє словами. Викладає словами.

43 Зосі подобається, коли скла
даються на іі очах ріжні чис
лові групи. Щоб порівняти іх, 
вона від одноі сама одбере й 
до другоі додасть. Помічає, 
коли в відомій ій купці бра
кує 1 -2  річей.

Розуміє, коли 
ій кажуть: „та 
це ж однаково!"

Вживає: "це таке са
ме" й "тут бракує".

44 Маючи перед собою багато 
річей, може з них показати 1, 
2, а иноді той 3. Пальчиком 
показує перші три річі.

45 Почина ділити на 2, на 3.

46 3 та 4 це "багато".

47 Почина вияснювати 
число 3. Може сказа
ти: „тут більш аніж"...

48 і49

50 5 й 6 - багато.

51 Нанизує намистина трояч- 
ками.

52і 53 З дуже гарно знає. 
Вживає слова: "лишок", 
і "це залишилося", «зо
сталося». 10= багато. 
Розуміє слова „цілий" 
й "пів".

54 „Скілько" вже вжи- 
ває сама утилитарно.

56 Пальчиком показує перші 
чотирі річі в якій-небудь 
купці.
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Свідомість скількости зорова 
й мьязнева. Розуміє словами. Викладає словами.

5 7 Точнісенько ділить на 2  і 
на 4, але 2  й 4  ділити не мо
же, а тілько може робити 
деякі порівняння. На паль
цях показує усякі числа. Сві
домо розбирається в купках 
на 5  й 6 річей. Може, ди- 
влючись по пальцях, одкласти 
те саме число річей, одпові- 
даючи на питання: "дай 2  
кубики, 3, 4, 5" . Не розуміє 
ще 6. А з 5—на може до
давати й одбирати.

Розуміє, як ій 
сказати: „розріж 
на двоє".

Знає 1, 2, 3, 4 й 5 
числами. „Скілько " 
вживає вже матема
тично.



Покажчик літератури по Дошкіль
ному. Вихованню.

Блонскій. Общсдоступные курсы по дошкольному воспит. Вид. Упив. Шанявського. 

Сикорскій. Воспитаніе дѣтства.

Оппенгейм. Развитіе дѣтей.

Чемберлен. Дитя.

Лесг афт. Семейное воспитаніе.

Гурлит. Т ворческое воспитаніе.

Пабст. Практическое воспитаніе.

Кампейре. Умственное и нравственное воспитаніе.

Балдуин. Духовное развитіе с соціологической и этической точки зрѣнія. 

Ф ерстер. Школа и характер.

Штерн. Монографіи о развитіи дѣтей.

Фребель Сочиненія, т. І и ІІ.

Г росс. Душевная жизнь дѣтей.

Сюлли. Психологія дѣтства.

П. Ломброзо Жизнь ребенка.

Клейн. Парижскіе дѣтскіе сади.

Монтессорн. Дом ребенка.

Мой метод восиитанія.

Лубенец. Монтессори и Фребель.

Фауссек. Мѣсяц в Римі.

С. Холл. Педагогика в дѣтск. саду.

Морозова и Тихѣ ева. Современ ы й дѣтскій сад.

Тезавровская Народный дѣтскій сад. 

Шацкіе. Бодрая жизнь. Збірники по дошкільному вихованню. Петр. т. І та ІІ. 

Дауг е. Искусство и творчество в воспитаніи.

Дьу. Школа и общество.

Гильдебранд. Родной язык.
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Чепіга Проблеми виховання.

Партридж Что разсказывать дѣтям? 

Брайант. Как и что разсказывать дѣтям?

Свентицкая Разсказыванье.ІІрактическая работа в дѣтском саду. Вид. 
Универ. Шанявського.

Гросс Игры у животных у человѣка.

Колоцца. Подвижнья  игры.

Rouma. La pedagogic sociale

—  161



162 —

Покажчик літератури для дошкіль- 
них оповідань.

(Зіркою показані твори, придатні для драматизаціі).

Брат і сестра.

Кривенька вуточка.
* Рукавичка,
* Івасик Телесик.
* Півень, котик та лисичка.

Перро. Червона шапочка.

Грім. Хатка в лісі.
* Коза-дереза.

Ф ранко. Коли ще звірі говорили.

* Андерсен. Лебеді.

* Снігурка, нар. казка.

Андерсен. Цалинка.
Дівчина з сірничками.
* Квітки маленькоі Іди. 

Т о пеліус. Казки.
Пустун Розбишаченко.

Доде. Дядькова коза.

Грінченко Грицько.
Смілива дівчина.
Украла.

Коцюбинський. Харитя.
* Царівна Жаба.
* Горбоконик.

Г л ібов. Байкарський дарунок.

Франко. Малий Мирон.

Л ебедова. Урятувала.

М. Левицький. Петрусів сон.
Верба та зірка. Казка.

Кибальчич. Маленький Ніно.
* Робинзон Крузо.
* К обзарські Думи.
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Готуються до друку:

Мамин-Сібіряк. Старий Горобець. З малюнками. 
Корнієнко. Запорозький клад. З малюнками.
І. Котляревський. Збірник творів. 

Записуйтесь до т-ва на вірі: 

«Украінське видавництво в Катеринославі".



-

T-bo на вірі:

"Украінське видавництво в Катеринославі".
Спільниками видавництва можуть бути окремі особи, гро- 
мади й інституціі. Пай 25 карб. Умови вид-ва висилають

дурно.

Адреса: Озерний Проспект, Новогородські ряди № 24.

Друкарня Медведовського, Петроградська, 21. 1918 р.


