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ВСТУП

Освіта як система – явище динамічне, вона постійно зазнає змін, реагуючи на
виклики суспільного прогресу. Педагогічна наука і шкільна практика сьогодні
перебувають у пошуках оптимальних і перспективних шляхів демократизації,
гуманізації та індивідуалізації навчально-виховного процесу, побудови взаємин між
учителем та учнем, спрямованих на реалізацію можливостей кожної дитини,
максимального прояву нею творчого потенціалу. У зв’язку з цим виникає
зацікавленість до питання виникнення й функціонування кращих світових
експериментальних загальноосвітніх навчально-виховних закладів.
Велике значення у проведенні педагогічного пошуку з означеної проблеми
мали наукові розвідки О. Джуринського, А. Іонової, М. Левківького, І. Мочалової,
Л. Образцової, О. Попової, А. Сбруєвої, Ф. Фрадкіна. Дослідниками розглянуто
теоретико-методологічні проблеми вивчення історії педагогіки, розкрито нові
підходи до історико-педагогічного процесу, проаналізовано його закономірності,
сформульовано основні вимоги до методів, структури та змісту історикопедагогічного дослідження.
Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що експериментальна
школа як педагогічне явище відома з найдавніших часів і знайшла своє
відображення у діяльності та працях вітчизняних і зарубіжних авторів таких, як
Аристотель, І. Базедов, Ф. де Васконселлос, О. Декролі, В. Дурдуківський, Дж.
Дьюї, Е. Коллінгс, Я. Коменський, А. Макаренко, К. Май, М. Монтессорі, А. Нейл,
О. Оуен, Й. Песталоцці, П. Петерсен, Платон, С. Редді, В. Сухомлинський, Л.
Толстой, К. Уошборн, А. Ферр’єр, В. да Фельтре, С. Френе, С. Шацький, Р.
Штайнер.
Історіографічний огляд досліджуваної проблеми засвідчує, що окремого
цілісного
історико-педагогічного
аналізу
становлення
та
розвитку

РОЗВИТОК ЗАРУБІЖНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ…

експериментальних зарубіжних навчально-виховних закладів до цього часу не
здійснено, оскільки провідні науковці характеризували зазначені освітні установи з
позиції альтернативних, авторських або інноваційних шкіл.
На підставі вищевикладеного, та вважаючи те, що об’єктивно підійти до
розв’язання будь-якого питання можна лише за умови історичного погляду на весь
розвиток проблеми в цілому, метою даної статті є вивчення та ретроспективний
аналіз становлення зарубіжних експериментальних шкіл від найдавніших часів до
першої половини 90-х років ХХ століття.
Зазначимо, що експериментальними навчально-виховними закладами вважаємо
такі, в яких перевіряються, виробляються або обґрунтовуються нові для свого часу
педагогічні ідеї й практичний досвід вчителів. Якщо ж в експериментальній школі
реалізується нова педагогічна система, яка розроблена для неї конкретним
педагогом (автором) або творчим педагогічним колективом, то такий заклад
вважаємо авторським.
Зарубіжні експериментальні школи мають давню історію і вимагають
ґрунтовного вивчення в історичній ретроспективі. Об’єктивно підійти до питання
виникнення експериментальних навчально-виховних закладів можливо лише за
умови історичного погляду на весь розвиток проблеми в цілому. Тому неодмінним є
виявлення і аналіз діяльності зарубіжних експериментальних шкіл на різних
історичних етапах.
Дослідження історичних факторів дозволило з певною мірою умовності
виділити в становленні і розвитку зарубіжних експериментальних навчальновиховних закладів такі періоди:
І період – від найдавніших часів до кінця ХІХ століття;
ІІ період – з кінця ХІХ століття до 30-х років ХХ століття;
ІІІ період – з кінця 30-х років до початку 50-х років ХХ століття;
IV період – з середини 50-х років до першої половини 90-х років ХХ століття.
Кожний період має свою внутрішню структуру, яка обумовлюється специфікою
розвитку тієї чи іншої країни, особливостями розгортання в них нових педагогічних
ідей. Отже, проаналізуємо основні тенденції виникнення, розвитку і становлення
зарубіжних експериментальних шкіл в історичній ретроспективі у межах світового
освітнього простору.
1. ДИСКРЕТНИЙ ДОСВІД ПЕРШОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ

Перший період становлення і розвитку експериментальних навчально-виховних
закладів починається із IV століття до нашої ери і характеризується зародженням
первинних педагогічних ідей та теорій античного світу, проявою своєрідних
авторських систем навчання і виховання, до яких можна зарахувати Академію
Платона і Лікей Аристотеля.
У 386 році до нашої ери в околицях Афін, званих Академією (на честь
афінського героя Академа) великий філософ стародавності Платон купив сад і
відкрив у ньому власну філософську школу – Академію. За словами І. Мочалової,
створення школи – сама значуща подія в житті Платона; все, що він буде писати і
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робити пізніше, так чи інакше пов’язано з Академією і може бути адекватно
зрозуміле в контексті життя школи: в контексті взаємин Платона як схоларха з
учнями, з лідерами інших шкіл, з сучасною йому політичною, економічною та
культурною елітою.
Головною метою виховання в Академії було формування гармонійно
розвинутої особистості через філософський зразок життя і повсякденні зусилля.
Навчання в школі базувалося на діалектичному методі Сократа, ідеалах спільного
життя піфагорійців, а також можливості застосування математики до пізнання
природи. Саме в платонівській Академії відбувалося реальне зародження
математики як науки, яка стала займати першорядне значення в навчанні.
Академія Платона вперше явила приклад організації навчальної діяльності, яка
орієнтувалася на порядок знань і на основи їх підпорядкованості, що згодом стало
зразком для наслідування багатьох інших шкіл. Платон вважав, що справжня
філософія може існувати тільки в умовах повсякденного діалогу між викладачами
та учнями у стінах школи, тому в Академії не дозволялось читати тексти або
конспекти, а викладання велося у формі діалогу чи співбесіди. Пізніше філософ
дозволив поруч з діалогом використовувати ще й акроаматичний виклад матеріалу.
Отже, Академія Платона була унікальним навчальним закладом, в якому
сформувалося чимало філософів, таких як Спевсіпп, Ксенократ і перший мислительенциклопедист Аристотель; матеріалізувалася піфагорійська ідея про спільне
«правильне» життя мудреців; провідною наукою вважалася математика.
Особливістю філософських шкіл того часу було те, що засновником закладу
був творець и носій однієї з теорій і до їх складу входили досить замкнуті групи
однодумців, які являлися прихильниками цієї теорії. Тому всякий, хто не був
готовий прийняти існуючого порядку, або уходив до іншого наставника, або
створював власну школу.
Так, у 335 році до нашої ери
повернувшись до Афін, Аристотель,
розійшовшись у поглядах зі своїм вчителем Платоном ще за його життя та завдяки
великій винагороді, одержаній від Філіпа і Олександра Македонських, заснував
філософську школу – Лікей (заклад примикав до храму Аполлона Лікейського), в
якій проповідував власну теорію, проте використовуючи чимало прийомів і методів
організації і функціонування школи свого наставника. Метою виховання в Лікеї був
розвиток в людині вищих якостей душі – розумової і вольової. Аристотель не
пригнічував свободу мислення і особистий пошук своїх учнів і товаришів, тому у
школі створились передумови для організації і проведення наукових досліджень, які
виходили за рамки існуючої філософської теорії. У порівнянні с платонівською
Академією, в Лікеї простежується більш виражена орієнтованість на власні наукові
дослідження, зібрано надзвичайно цінні ботанічні і зоологічні колекції, географічні
карти усіх відомих земель. Крім того, Аристотель виступав дуже вмілим
організатором наукових експериментів: визначав напрямки і цілі, формулював
проблеми, розподіляв теми серед спадкоємців, узагальнював результати і робив
висновки.
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Таким чином, виникнувши з платонівської ідеї спільного проживання
філософів під одним дахом, Лікей Аристотеля став прообразом пізніших
повноцінних навчальних закладів.
Отже, історія виникнення експериментальних шкіл розпочинається з відомих
філософських систем, найкращих шкіл Давньої Греції – Академії Платона і Лікея
Аристотеля, творцями яких були могутні філософи античності і котрі вплинули на
розвиток педагогічної думки до теперішніх часів.
Перехід від середньовічної культури до культури нового часу, від суспільства
феодального – до буржуазного починався з ХV століття, тривав до початку ХVІІ
століття і характеризував новий етап у становленні і розвитку експериментальних
навчально-виховних закладів. В цей період був висунутий новий світогляд –
гуманізм, який підносив особистість в суспільстві, боровся проти її приниження.
Європейське Відродження почалося в Італії у ХІV столітті, саме тому до
експериментальних шкіл цього періоду відносимо світський заклад нового типу –
«Будинок радості», створений італійським педагогом-гуманістом Вітторіно да
Фельтре у 1424 р. при дворі герцога Мантуанського. Назва закладу підкреслювала
його відмінність від середньовічних аскетичних шкіл: у прекрасному палаці
розташованому на лоні природи навчались не тільки діти герцога і аристократів
міста а й обдаровані діти з бідних родин.
У «Школі радості» реалізовувалась програма навчання і виховання італійських
гуманістів, основою якої було розкриття природних задатків дитини, сприяння їх
розвитку; були відсутні тілесні покарання; виховання здійснювалося на особистому
прикладі вихователів і доглядом за дітьми.
Особливо велика увага приділялася фізичному розвитку учнів. Основними
предметами навчання були класичні мови та класична література, вихованці
займалися математикою, астрономією, здійснювали екскурсії на природу. Велике
значення надавалося розвитку фізичних та духовних сил людини [1, с. 221].
Вітторіно, прагнучи зробити навчальні заняття цікавими для учнів, використовував
у своїй школі ігрові методики, у викладанні математики – наочні посібники і
практичні роботи.
Школа Вітторіно да Фельтре користувалась популярністю, вона була зразком
для створення нових гуманістичних шкіл в різних країнах Західної Європи, а самого
Вітторіно да Фельтре називали «першим шкільним учителем нового типу» [2, с. 17].
Отже, великий Вітторіо да Фельтре першим в історії втілив ідею школи на
природі, створивши власний унікальний заклад «Будинок радості», діяльність якого
була спрямована на розкриття талантів дитини та створення умов для їх
вдосконалення. Більш ніж 500 років тому Вітторіно дав імпульс гуманної
педагогічної думки, сила якого не вичерпалася до сьогоднішніх днів і не
вичерпається в майбутньому. Прикладами шкіл, побудованих на ідеях Вітторіо да
Фельтре є «Школи радості» В. Сухомлинського (с. Павлиш Кіровоградська
область, Україна), М. Щетиніна (с. Текос Краснодарський край, Росія).
Новий етап у розвитку експериментальних шкіл пов’язано з іменем великого
чеського педагога Я. Коменського і характеризується економічними
перетвореннями, розвитком нових суспільних відносин, оформленням педагогіки в
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самостійну науку. Розгляд педагогічної системи Я. Коменського заслуговує
особливої уваги.
Педагогічна система Коменського передбачала ставлення до учня як до
майбутнього діяча, мудреця, свідомого та відповідального у своїх думках і вчинках;
стверджувала ідею педагогічної діяльності як складнішої з усіх мистецтв розвитку
людського в людині. Я. Коменський виділив суттєві елементи виховання:
моральність, релігійність, наукове та фізичне виховання; вважав рахування вікових
особливостей дитини методологічною основою процесу організації системи освіти
(принцип природовідповідності); розробив вікову періодизацію і чітку систему
навчання і виховання; розкрив суть основних дидактичних принципів педагогічного
процесу, таких як: наочність, свідомість і активність, послідовність і
систематичність, міцність, доступність; теоретично розробив класно-урочну
систему навчальних занять і практично застосував її; заперечував фізичне
покарання дітей; проголошував принцип розумної дисципліни, пропонуючи
впливати на учнів особистим прикладом і розумними напуттями; приділяв основне
місце в організації навчання і виховання вчителю.
Учитель, на думку Я. Коменського, мав бути чесним, діяльним, наполегливим,
живим зразком чеснот, які він повинен прищеплювати учням, бути людиною
освіченою і працьовитим. Він повинен безмежно любити свою справу, ставитися до
учнів по-батьківськи, будити інтерес учнів до знань.
Я. Коменський був педагогом-новатором свого часу, одним із творців змін і
будівельником своєї епохи. Займаючи посаду керівника, у Пшеровській школі
Коменський намагався полегшити організацію навчання учнів (1614 р.); у школі м.
Фульнек Північної Моравії – реалізував великі перетворення (1618 р.); у чеській
гімназії у м. Лешно Польщі – здійснював науково-досліду роботу, яка в подальшому
стала основою його педагогічної теорії (1628 р.).
Впроваджувати власну експериментальну систему навчання Я. Коменський
розпочав у гімназії м. Шарош-Паток Верхньої Угорщини (1650 р.). Процес
навчання за цією системою усував відсталість, нерозумне зубріння, байдужість
вчителів та учнів; роз’яснював досліджувані речі і процеси наочно і на практиці,
визнаючи безкрайній політ творчої думки; розвивав в учнях самостійність в
мисленні, в мові і практиці.
Отже, школи, котрі очолював Я. Коменський вважаємо експериментальними
навчальними закладами, оскільки саме в них розпочинали реалізовуватись
дидактичні ідеї великого чеського педагога, які вплинули на розвиток педагогічної
думки в усьому світі і увійшли до золотого фонду педагогічної теорії.
Серйозні зміни в житті суспільства, бурхливий розвиток промисловості у
другій половині ХVІІІ століття вимагав від громади нового рівня освіченості. В цей
період в Західній Європі та Північній Америці з’явилася низка експериментальних
шкіл – філантропінів, побудованих на педагогічних принципах Ж. Руссо.
Перший такий навчальний заклад нового типу був створений у м. Дассау
вождем німецького філантропізму І. Базедовим (1774 р.). Удосконалення навчальновиховного процесу в ньому відбувалось завдяки введенню нових предметів у зміст
освіти (математика, природознавство, географія, історія, філософія, логіка);
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використанню сучасних підручників і посібників, складених на основі ідей Я.
Коменського; застосуванню прогресивних методів та форм навчання й виховання,
які були засновані на принципах наочності, активності; впровадженню в навчальний
процес елементів досліджень; поєднанню фізичного і розумового розвитку учнів;
вдосконаленню трудового виховання.
Таким чином, перший філантропін створений І. Базедовим став прообразом
нової національної німецької школи. У 1782 році в Європі існувало вже 52 виховних
закладів подібного типу, серед них філантропін Х. Зальцманна у Шнепфентале
(поблизу Готи), який існує і досі як школа-інтернат. Його характерними
особливостями було надання однакових можливостей вихованцям, незалежно від їх
соціального походження, гармонійне поєднання розумового і фізичного розвитку
дитини.
Отже, впровадження у філантропічних установах передових методів і прийомів
навчання і виховання німецького просвітництва дає підставу вважати їх
експериментальними школами другої половини ХVІІІ століття.
Друга хвиля експериментальних закладів цього періоду створена в Швейцарії
відомим педагог-демократом І. Песталоцці. Це «Установа для бідних» у Нейгофі
(1774-1789 рр.), ідея якої полягала у поєднанні навчання дітей із продуктивною
працею; школа для малолітніх дітей у Бургдорфі, в котрій впроваджувалась теорія
елементарної освіти.
Вважаємо, що ідеї шведського педагога-ентузіаста І. Песталоцці, який
присвятив себе вихованню дітей трудящих, були досить перспективними і зробили
величезний позитивний вплив на подальший розвиток експериментальних
навчальних закладів.
Експериментальними можуть бути визнані також заклади нового типу в Англії,
створені англійським соціалістом Р. Оуеном у Нью-Ланарке (1816 р.). Освіта в них
поєднувалась із фізичним вихованням і продуктивною працею та засвоєнням дітьми
високих моральних принципів, тому педагогічний експеримент Р. Оуена вважається
основою виховання епохи майбутнього.
На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що перший період
розвитку експериментальних шкіл, якій розповився від IV століття до нашої ери та
відбувався до кінця ХІХ століття, зафіксував в історії педагогіки лише дискретний
досвід окремих експериментальних освітньо-виховних закладів, котрі не були
пов’язані між собою ні за часом, ні за будь-якою провідною педагогічною
концепцією. Проте, саме вони були передвісниками багаточисленних
експериментальних шкіл, створених пізніше.
2. ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ В
СТАНОВЛЕННІ Й
РОЗВИТКУ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАХІДНОЇ
ЄВРОПИ, США ТА РОСІЇ

На рубежі ХІХ-ХХ століть внаслідок дії сприятливих соціальних,
психологічних і педагогічних факторів утворились усі необхідні умови для
виникнення експериментальних шкіл у більшості країн Західної Європи, США,
Росії та України. Школа розвивалася в умовах поступального руху економіки,
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інтенсивного зростання промисловості і тому виникнення експериментальних
навчально-виховних закладів стало історично неминучим. Провідними чинниками
розвитку шкільної освіти у цей період стало невідповідність школи вимогам часу,
перш за все, потребам промислового виробництва у кваліфікованих робітниках та
науково-технічних кадрах, що стала не тільки освітньою, а й державною
проблемою; розвиток науково-технічного прогресу, який вимагав надання учням у
школі значно більшого обсягу знань, умінь та навичок; накопичення педагогікою та
психологією достатньої для побудови нових концепцій кількості знань про природу
дитинства та пізнавальні процеси [2, с. 42].
Визначним етапом для розвитку експериментальних шкіл на Заході стало
створення у 1912 році у Женеві організаційного і теоретичного центру
експериментальних середніх навчально-виховних закладів «Міжнародне бюро
нових шкіл», яке будувало свою діяльність на основі реформаторської педагогіки.
При центрі працювала експериментальна школа «Будинок малюка», де
здійснювалась належна підготовка педагогічних кадрів.
«Нові школи» як тип експериментального навчально-виховного закладу
повинні були трьом групам вимог, які сформулював швейцарський вчений А.
Ферр’єр. Перша група включала умови, необхідні для організації шкільної освіти на
основі нетрадиційних педагогічних ідей. У «новій школі» слід було
використовувати дані дитячої психології, здійснювати сумісне навчання, проводити
трудову підготовку, забезпечувати вільну діяльність дитини відповідно її інтересам
і нахилам. Друга група умов була пов’язана з розумовим вихованням, яке
передбачало: урахування індивідуальних особливостей дітей; навчання, яке
спиралося на факти, досліди, спостереження; забезпечення самостійності учня;
організацію індивідуальної і колективної роботи учнів. Кожен учень повинен був
мати власний графік вивчення шкільної програми. Третя група визначала умови,
пов’язані з моральним вихованням, які передбачали, зокрема, організацію
самоуправління учнів. Заохочення і покарання повинні були використовуватись для
розвитку вільної ініціативи дітей [3, с. 70].
Отже, створення організаційного центру експериментальних шкіл вперше в
історії педагогіки забезпечило керованість експериментальними закладами в
освітній галузі.
Прикладом нового підходу до навчання і виховання була створена Сесілем
Редді у 1889 році у сільській місцевості Абботсхольм (Великобританія) перша
школа для хлопців. Нововведення Абботсхольмської школи торкнулись багатьох
елементів педагогічної системи: в закладі проголошена програма гармонійного
розвитку всіх сил дитини (в центр навчально-виховного процесу була поставлена
дитина зі своїми інтересами і схильностями); наближено до сучасних умов зміст
освіти (поєднання природничо-наукової освіти з гуманітарною); організовано
учнівське самоврядування (у кожному класі було обрано капітана і заступників);
релігійне навчання вважалось необов’язковим.
Справу С. Редді продовжив його однодумець і співробітник по
Абботсхольмській школі Дж. Бедлі, який у 1893 р. у Великобританії відкрив
Бідельський інтернат – першу школу для сумісного навчання хлопців і дівчат. Крім
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нововведень, спільних з Абботсхольмською школою в інтернаті практикували
навчання учнів за спеціалізацію (класичні мови, природничі науки, ручна праця)
відповідно до їх здібностей, учнівське самоврядування працювало у формі
Асамблеї.
За зразком Абботсхольмської й Бідельської шкіл у Великобританії було
створено ще кілька навчально-виховних закладів, зокрема школа в Клейсморі
(відкрита А. Давіном у 1889 р.), школа імені Альфреда (відкрита Ч. Райсому 1898
р.).
За моделлю школи в Абботсхольмі була також створена експериментальна
школа де Рош у 1899 році у Нормандії (Франція), нововведеннями якої були:
сутнісна модифікація змісту освіти (загальне зменшення навчального навантаження,
виключення стародавніх мов із програми молодших класів і введення предметів
природничого циклу, збільшення кількості годин на вивчення математики (на 50%),
широке використання ручної праці на уроках трудового навчання); організація
учнівського самоврядування на принципах парламентського республіканського
влаштування; створення чотирьох практичних відділень для навчання учнів
старших класів: літератури, наук, сільського господарства і колонізації,
промисловості і торгівлі.
Таким чином, школою де Рош було зроблено визначний крок вперед щодо
оновлення змісту освіти, широкого використання активних методів навчання, проте
практика закладу була локальною за масштабом.
Подібний характер мала діяльність експериментальної школи у м. Б’єрж
(Бельгія), яка заснована Фаріа де Васконселлосом у 1912 році. Це був середній
навчальний інтернат для чоловіків від 8 до 18 років з високою платою за навчання,
нововведенням котрого було існування рухомих класів поряд із звичайними. У
рухомих класах учні різноманітного віку навчались за персональними програми,
поруч із старшокласниками предмет засвоювала і талановита дитина меншого віку.
Крім цього, дидактичними ідеями школи була установка на максимальну
самостійність учнів (самостійний експеримент, практичне застосування набутих
знань); застосування наочності, яка зроблена руками учнів.
У сільський місцевості Німеччині (а потім і в інших країнах, зокрема у
Швейцарії, Австрії та Росії) з 1888 році почали відкриватися «сільські виховні
будинки», експериментальну діяльність в яких проводив Герман Літц. Він спочатку
познайомився із діяльністю нових шкіл в Абботсхольмі, відтак створив низку
сільських шкіл-інтернатів на батьківщині. Працювали ці заклади на основі
принципу природовідповідності, який був вперше впроваджений у німецьких й
швейцарських філантропінах. Видатним нововведенням у «сільських виховних
будинках» було створення моделі суспільного життя, яке відповідало ідеї «вільної
общини» – поведінки рівних серед рівних.
Модель суспільного життя реалізувалась послідовниками Г. Літца в інтернаті
Віккерсдорфа (1906 р.) і Оденвальдській школі (1910 р.) Г. Вінекеном і П. Гехебом.
Цим закладам була притаманна співдружність учнів і вчителів як основа виховного
процесу, вільний навчальний план, за яким навчання будувалося на трудовому
принципі.
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У 1913 році П. Гехеб упровадив у навчально-виховний процес систему курсів,
замість існуючої класно-урочної системи, що дозволило сформувати у учнів школи
пізнавальний інтерес і достатній запас знань у відповідній науковій галузі і складати
випускникам школи іспити відповідно до особистих нахилів і задумів на майбутнє
життя.
Отже, заклад П. Гехеба був найкращім зразком шкільної громади серед
сільських виховних будинків, якому характерні ідеї співробітництва громадян
невеликої спільноти, розвитку почуття громадянської відповідальності,
рівноправності викладачів і школярів, забезпечення свободи кожному і водночас
дисципліни і порядку.
Інтернат
Густава
Вінекена
продемонстрував
приклад
побудови
експериментальної навчально-виховної системи на основі комплексу педагогічних
концепцій. Проголосивши лозунг «За культуру юності» Г. Вінекен прагнув
організувати навчально-виховний процес так, щоб забезпечити зв’язок молоді з
культурою свого часу та реалізовувати особисті природні здатності хлопців і дівчат.
Засадами морального виховання учнів була не релігія, а їх служіння «об’єктивному
духу», «вічним істинам – правді, добру і красі [4, с. 74].
Велике значення Г. Вінекен приділяв моральному вихованню учнів,
присвячуючи увагу правильному судженню щодо оцінки дій та вчинків людей, їх
моральним якостям: вірності, доброчесності, відданості друзям. Прикладом для
наслідування становились вчителя школи-общини, мистецтво, яке позитивно
впливало на становлення особистості дитини. Багато уваги відводилось
естетичному і фізичному вихованню. В школі було створено хор учнів, оркестр,
театральний колектив, а уроки малювання та співу викладались відомими
талановитими діячами мистецтва. На уроках фізичного виховання викладались
переважно спортивні ігри, оскільки вони вимагали взаємодопомоги і
взаємовиручки.
Свою школу Густав Вінекен іменував «Школою майбутнього», метою якої було
виховання високоморальної, всебічно розвиненої особистості, ознайомленої з
основами філософії, здатної поважати мистецтво. Він вважав, що людину
майбутнього можна виховати лише в такому освітньому закладі, де молодь живе
разом зі своїми вихователями.
Таким чином, Віккерсдорфська школа реалізовувала модель «Школи
майбутнього» і представила нову педагогічну систему, яка базувалась на ідеях та
положеннях різних течій: «трудової школи», «вільного виховання», «виховання
засобами мистецтва» та «педагогіки особистості».
Зазначимо, що прихильники Г. Літца відкрили у Швейцарії на початку ХІХ
століття ще декілька шкіл: В. Фрей і Г. Цубербюлер – «сільський виховний
будинок» у Глярісежі (1992 р.), А. Бахт – школу у Кефіконі (1907 рр.), Г. Тоблер – в
Оберкирху (1907 р.).
В Австрії в цей період ідеї Г. Літца запроваджувала тільки одна школа у
Гринцигу, оскільки Австро-Угорська монархія проявляла по відношенню до
навчально-виховних закладів жорстокий централізм, що суттєво затримувало
прояву реформ в освітній галузі. Цей приклад доводить, що інтенсивність процесу
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виникнення експериментальних шкіл знаходиться у прямо пропорційній залежності
від політичних і соціально-економічних умов у державі.
За прикладом західноєвропейських навчальних закладів утворилося декілька
«нових шкіл» і в Росії. Це приватні навчальні заклади: гімназія К. Мая у СанктПетербурзі (1856 р.) і школа О. Левицької в Царському селі (1900 р.).
Незадоволення становищем навчальної діяльності в закладах міста
підштовхнула молодого педагога Карла Мая, шанувальника Я. Коменського,
відкрити у Санкт-Петербурзі приватну школу для хлопців. Виховна система школи
ґрунтувалася на гуманістичній концепції К. Мая, головними положеннями якої був
всебічний і гармоній розвиток особисті школярів, повага до особистості вихованців,
розвиток здібностей учнів на індивідуальній основі та їх самореалізація,
застосування принципу природовідповідності в навчально-виховному процесі
школи.
Починаючи з 1900 року в школі впроваджувалось чимало нововведень:
виконання більшої частини навчальної роботи в класі; завдання додому лише
матеріалу, який розбирався на уроці; всі учні класу залучалися до пізнавальної
діяльності; вчитель заздалегідь планував навчальні заняття; вивчення наступного
розділу програми розпочиналося після засвоєння учнями попереднього матеріалу;
обов’язково враховувався рівень класу при зміненні навчальної програми. Крім
того, оцінювання навчальної діяльності учнів відбувалося за допомогою
характеристик, які розкривали особистісне зростання школярів, а оцінки
виставлялися тільки у зв’язку із закінченням школи чи переходом учнів у другий
навчальний заклад. Впроваджені нововведення свідчили про те, що в школі на
практиці реалізовувався гуманістичний підхід.
Доречно відзначити, що оскільки школа Мая була приватним навчальним
закладом, то їй надавалася свобода щодо організації навчально-виховного процесу
та складання навчальних програм. Тому в учнів була можливість вивчати за
бажанням ряд предметів, наприклад, стародавні чи нові мови, математику, історію,
малювання.
Отже, в школі Карла Мая, завдяки новаторським ідеям її засновника,
впроваджена експериментальна за характером гуманістична виховна система, яка
проіснувала більш ніж п’ятдесят років і виховала багато видатних особистостей,
таких як академіки Н. Бруні і Д. Лихачов, архітектор В. Мунц, художники
Добужинські і В. Сєров, письменник Л. Ушинський.
Досвід створення «нових шкіл» у Росії продовжила О. Левицька, яка спочатку
ретельно вивчила їх організацію в Англії, Франції і Германії, а потім заснувала
аналогічний навчально-виховний заклад на батьківщині. Головна мета
Царськосільської школи співпадала з цілями, які позначила «нова школа» –
гармонійний розвиток вихованців, розкриття творчих здібностей учнів, формування
кращих рис характеру. Нововведення в школі Левицької стосувалися системи
виховної діяльності закладу, до них відносилось виховання відповідальності і
вироблення громадської думки засобами учнівського товариського суду; об’єднання
вихованців у шкільні клуби; виховання рис «джентльмена»; поєднання фізичного
виховання із стройовою підготовкою; активна роль учнів в проведенні науково205
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популярних лекцій з хімії, астрономії, історії мистецтв. У навчальній діяльності
цінним виявилося те, що вчителі закладу впроваджували нові методи і засоби
навчання, завдяки яким в учнів пробуджувалась зацікавленість до навчання і
самостійність мислення.
Таким чином, у Царськосільській школі реалізовувалась нова навчальновиховна система, яка спираючись на новітні досягнення педагогічної науки
виховувала справжніх джентльменів.
Слід відмітити, що експериментальні приватні навчальні заклади К. Мая й О.
Левицької зробили значний внесок у формування еліти Росії другої половини ХІХ
століття.
У перші роки ХХ століття в Західній Європі та США розпочинають свою
діяльність експериментальні початкові школи. Нововведення у цій галузі були
особливо важними, оскільки початкова освіта стала масовою.
Однією з відомих експериментальних початкових навчальних закладів була
школа у Бекон Хілл (Англія), яку відкрив Б. Рассел у 1927 році. Навчання учнів в
закладі відбувалось за більш насиченою програмою, чим у традиційних початкових
класах.
У Німеччині у цю пору з’явилися експериментальні початкові школи за типом
«трудових», діяльність яких призвела до реорганізації системи народної освіти
країни. В першу чергу, це школи Мюнхена, створені за проектом відомого
німецького педагога Г. Кершенштейнера. Організація і структура цих закладів
забезпечували професійну підготовку учнів і формувало суспільний статус для
майбутньої професії. Експериментальною діяльністю були також охоплені всі
школи Дортмунда й досвідна школа в Аугсьбургзі, в яких впроваджувався власний
план трудового навчання, відмінний від поглядів Г. Кершенштейнера. Цей план
передбачав насамперед не фахову підготовку, а формування праці як елемента
загальної культури, що має практичне і моральне значення. Експериментальні
школи Лейпцига запропонували новітні моделі організації навчально-виховного
процесу, вважаючи трудове навчання засобом інтелектуального розвитку дитини.
Лейпцігські школи, у відмінності від Георга Кершенштейнера, враховували
безглуздим навчати учнів будь-якому предмету тільки тому, що цей предмет
пригодиться їм у майбутньому. Більша частина шкіл Гамбурга, починаючи з 1905
року, стали досвідними лабораторіями з перевірки ідей «художнього виховання»,
тобто в них на перший план висувалася вже не праця учнів, а їх творчість.
Отже, у Німеччині на базі початкових класів були перевірені новітні для
початку ХХ століття ідеї щодо праці як предмету навчання і важливому засобу
громадського та інтелектуального виховання дитини. Цей педагогічний
експеримент в подальшому надав великих можливостей для вивчення біологопсихологічної природи дитини.
Іншим центром експериментальної європейської початкової школи стала
Бельгія, де у 1907 році, лікар за фахом, О. Декролі заснував навчально-виховний
заклад «Школа для життя, через життя». В школі О. Декролі було запроваджено
експеримент по створенню нової освітньої системи, яка будувалася на основі
принципу «свободи дитини» і передбачала максимальне врахування індивідуальних
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особливостей учнів. На думку Декролі забезпечити ефективність навчання повинні
були «центри інтересів», які враховували особливості сприйняття і ступінь розвитку
мислення дитини. Для цього при вступі учня до школи батьки відповідали на
питання про фізичний та розумовий розвиток дитини з моменту народження до
прийому до школи, про оточуюче середовище, режим життя, характер дитини. Для
тих, хто поступав до школи проводились також тестологічні перевірки [5, с. 51].
Невід’ємною складовою розвитку експериментальних початкових закладів
Європи стало відкриття Марією Монтессорі школи «Будинок дитини» у 1907 р. в
Італії, в якій використовувалися педагогічні ідеї автора. М. Монтессорі вважала, що
початкова школа повинна стати лабораторією, яка досліджує психіку дитини.
Провідними ідеями закладу були єднання сім’ї і школи, свобода вибору учнями
навчального матеріалу, розвиток сенсорної культури дитини. Проте, на думку
дослідників, у закладах М. Монтессорі не приділялося належного значення грі, ролі
живого слова, систематизації здобутих знань, праці з природними матеріалами.
Пізніше система М. Монтессорі отримала розповсюдження у багатьох країнах
світу, в тому числі у Росії і на Україні.
Наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. з’являються перші експериментальні
початкові школи в США. Найбільш відомою і популярною була Лабораторна школа
у Чикаго, яку відкрив Джон Дьюї в 1896 р. Діяльність цієї школи мала вплив як на
інші експериментальні, так і на масові навчальні заклади. Так, принципи
Лабораторної школи використовувались в експериментальних Органічній та Ігровій
школах.
Провідною метою Лабораторної школи було задоволення потреб і розвиток
здібностей учнів. У діяльності закладу можна виокремити два етапи: перший –
визначення концепції експерименту, досліджування вікових та індивідуальних
особливостей учнів (1896-1899 рр.); другий – здійснення програм, методів,
прийомів, які апробовані на першому етапі (1899-1900 рр.).
В організації шкільної роботи Д. Дьюї прагнув враховувати основні імпульси
природного росту дитини: соціальний (потреба у спілкуванні з іншими людьми),
конструктивний (потреба у русі, в грі), дослідницький (потреба у пізнанні і
розумінні речей); експресивний (потреба у самовиразі) [6, с. 244].
У навчальному процесі Лабораторної школи
впроваджували принцип
«навчання через діяння», який полягав у підтримці активності, самостійності і
допитливості молодших школярів, розвитку цих якостей у правильному напрямку.
У змісті освіти було збільшено кількість годин на вивчення історії, географії,
природознавства, різних видів ручної праці і зменшено години на читання і письмо.
Цей розподіл навчального навантаження суттєво відрізняв школу Дьюї від
традиційного закладу і ускладнював виробку у молодших школярів міцних навичок
читання і письма.
Таким чином, нововведення експериментальної початкової школи Д. Дьюї
дозволили враховувати сутність дитячої природи в навчальному процесі,
використовувати активні форми і методи навчання і виховання, вдосконалити зміст
трудового навчання.
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Американські експериментальні школи велике значення приділяли проблемі
адаптації учнів до життя в суспільстві. Так, метою школи ім. Ф. Паркера, заснованій
у 1901 р. Флорою Кук, було формування в учнів не тільки знань, а й характеру, який
би відбивав повноцінного громадянина країни; в Органічній школі Марієтти
Джонсон, відкритій у 1907 р. вважали, що для підготовки дитини для майбутнього
життя їй необхідно надати можливість займатися тим, що буде мати надалі реальне
значення; в Ігровій школі, заснованою Кароліною Пратт у 1913 р., засобами гри
дітей навчали орієнтуватися у навколишньому житті та надавали максимальні
можливості для надбання життєвого досвіду.
Зазначимо,
що
для
керівництва
експериментальними
школами,
розповсюдження їх досвіду у Нью-Йорку у 1911 р. було засновано Бюро
педагогічних експериментів, консультантом якого був Д. Дьюї. Не дивлячись на те,
що бюро не змогло організувати мережу постійно діючих експериментальних
закладів, проте воно надавало значну допомогу школам у проведенні нових
експериментів.
Отже, характерними рисами американських експериментальних закладів було
дослідження особливостей дитячої природи, розвиток інтересів і здібностей учнів,
спрямованість методів навчання на майбутнє життя в суспільстві.
Жовтнева революція 1917 р. значно вплинула на провідні тенденції створення
експериментальних шкіл: представники супротивних ідеологічних систем прагнули
створити школу, яка б відповідала сучасним вимогам. В цей час, спираючись на
теорію вільного виховання, продовжують розвиватись початкові експериментальні
школи.
Яскравим прикладом нового етапу розвитку експериментальних навчальновихованих закладів стала школа французького педагога Роже Кузіне, який
опрацював метод «вільної роботи». Цей метод засновувався на об’єднанні учнів у
групи по 5-6 чоловік, самостійного розподілу обов’язків між ними, наданням їм
повної свободи для виконання будь-якого завдання та у разі виникнення утруднення
– можливості отримати консультацію вчителя.
В школі Р. Кузіне замість традиційної лінійної побудови навчального матеріалу
пропонувалась послідовність тем, яка враховувала нелогічність, з точки зору
дорослої людини, дитячого мислення. Такий підхід протистояв пояснювальноілюстративному навчанню. Сумуючи свій досвід, Р. Кузіне відмічав, що виявив і
підтвердив потребу дитини у вчителеві не для повчання, а для співробітництва [3,
с.140].
Одним із відомих експериментальних закладів Франції у 30-ті роки була також
школа-інтернат у м. Піульі, заснована видатним педагогом, одним із засновників
Міжнародного об’єднання прихильників «нових шкіл», Селестеном Френе. Мета
експериментальної діяльності школи, на думку С.Френе, полягала у демократизації
навчання і виховання. Важливими ідеями системи Френе були навчання через
самодіяльність учнів, для цього у кожному класі розташовувалась шкільна
типографія; використання методики вільних текстів (невеличких творів дітей про
особисті спостереження) для навчання рідній мові; друкування кожного дня у
шкільному журналі вільних текстів, які наприкінці місяця складалися в окрему
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брошуру; організація між учнями обміну продукцією, яка друкувалась у школі;
чітке щомісячне планування навчального процесу; відмовлення від бальної оцінки
успішності у навчанні; організація учнівського самоврядування через створення так
званих «шкільних кооперативів». Дуже велика увага в школі приділялась
естетичному і фізичному вихованню.
С. Френе вважав, що школа майбутнього – це школа праці, яка є головним
принципом, двигуном і філософією народної педагогіки і народної школи; школа
XX століття повинна готувати людину XX століття, використовуючи з цією метою
найсучасніші технічні засоби; діяльність школи повинна бути сконцентрована на
потребах дитини, яким підпорядковується техніка, зміст освіти і методи виховання;
у школі має панувати функціональна дисципліна, що випливає з потреб організації
навчально-виховного процесу; виховання повинно базуватися на природних засадах
і на переконанні за допомогою особистого приклада.
Нову сторінку у розвитку експериментальних шкіл у 20-30-ті рр. відкрила
Германія. Найцікавішими прикладами експериментальних закладів були школа П.
Петерсена при Йєнському університеті, школа Р. Штайнера в Штутгарті,
Хемнітська школа, школа на Зедарингі в Магдебургу, школа Г. Ланга, берлінські
довідні школи, дрезденська школа Г. Швенцера, бременська «шкільна община» Г.
Шаррельмана.
Школа П. Петерсена, професора Йєнського університету, розпочала власну
експериментальну діяльність за оригінальною концепцію під назвою «Йєна-план» у
1924/25 навчальному році. Цей заклад мав ярко виражений інноваційний характер.
Так, основу Йєна-плану складали такі провідні нововведення: замість класу –
створення постійних різновікових груп як нової організаційної форми навчальновиховної роботи; складання щотижневих планів навчально-виховної діяльності;
оцінювання успішності учнів за новими формами (відповіді групою, самооцінка
учнів); активна участь батьків і громадськості у навчально-виховному процесі
школи.
Експеримент, впроваджений у школі П. Петерсена, виявився доволі
розповсюдженим. Так, у 20-х роках провідні положення Йєна-плану опрацьовувало
близько 50 шкіл, а наприкінці 80-х років ХХ століття майже 200 навчальних
закладів Нідерландів та 30 шкіл Федеративної Республіки Німеччини продовжували
експеримент, розпочатий П. Петерсеном.
До сучасних часів зберегли високу популярність вальдорфські школи, початок
яким положив німецький філософ і педагог Рудольф Штайнер. Перша вальдорфська
школа була відкрита у 1919 р. у м. Штутгарті (Вальдорф-Асторія). Її діяльність
базувалась на принципах свободи (вільний розвиток дитини, повна самостійність
дій вчителя, відсутність єдиних планів і методів навчання); цілісності (цілісне
формування всіх сторін особистості); циклічності (при організації навчальновиховної роботи враховували властивості вікових циклів розвитку дитини);
авторитеті викладача.
А. Іонова в своєму ґрунтовному дослідженні відмічала, що вальдорфська
педагогіка є однією з різновидів втілення ідей “вільного виховання” і
“гуманістичної педагогіки” і являє собою цілісну педагогічну систему, яка має свій
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світоглядний фундамент, свою психологічну, соціологічну, етичну, естетичну
основу, завдяки чому переосмислюються і якісно наповнюються базові педагогічні
поняття: виховання, його сутність, цілі, завдання, зміст, форми та методи навчання
тощо.
До експериментальних навчальних закладів США, які з’явились у 20-30-х рр.,
слід віднести школу Е. Коллінгса (штат Міссурі), досвідні школи у м. Вінетка,
початкові школи імені Лінкольна при Колумбійському університеті (Нью-Йорк).
Експериментальний заклад Е. Коллінгса представляв собою сільську
однокомплектну школу, діяльність якої була організована на засадах «методу
проектів» американського педагога У. Кілпатрика, спадкоємця Д. Дьюї. Навчальний
процес школи був побудований на добуванні та засвоєнні учнями знань за
допомогою самостійного проектування.
Початкові школи м. Вінетка близько Чикаго з 1919 р. до середини 30-х років
були задіяні в експерименті під назвою «Вінетка-план», який очолював К.
Уошборн. Мета експериментальної діяльності цих закладів полягала в тому, щоб
допомогти кожній дитині розвинути свої особисті й громадські нахили. Для
здійснення висунутої мети знадобилося навчальний процес зорієнтувати на
максимальну індивідуалізацію навчання та розподілити програму навчання на
основну і творчу частини. Відповідно до основної частини програми учні вивчали
читання, письмо, арифметику, основи природознавства; у творчій частині у формі
групових занять викладались література, мистецтво, спорт і труд. Досвідні школи м.
Вінетка започаткували чимало нововведень, серед яких складання самовчителів для
самостійного засвоєння учнями предметів основної програми; у разі незасвоєння
учнями навчального матеріалу включення його у програму наступного класу для
повторного вивчення; підготовка відповідей на питання самовчителів з метою
оперативної перевірки знань всіх учнів.
У Великобританії досвід американських експериментальних шкіл
застосовувався в Саммерхільській школі, заснованій А. Нейлом у 1924 р. В основі
концепції школи Саммерхіл лежав задум про «абсолютну свободу» особистості,
провідною ідеєю закладу було формування в учнів активної позиції сучасного
громадянина. Утім у зв’язку з викликами сучасності щодо необхідності отримання
знань помисли про «абсолютну свободу» змінились на неодмінне відвідування
учнями начальних занять і факультативів. У школі А. Нейла впроваджувалися нові
форми виховної роботи: проведення персональних уроків – довірливих бесід
директора з учнями; шкільне самоуправління, вищим органом якого були спільні
збори учнів і вчителів.
Що стосується Радянської Росії, то саме 20-ті роки відмічені різким підйомом
педагогічної творчості в країні і появою експериментальних шкіл, які апробували
ідеї трудової школи, зокрема досвідних станцій, Московської школи-комуни ім. П.
Лепешинського (керівник М. Пістрак), «Школи життя» Н. Попової, «Школи
радості» С. Шацького.
Досвідно-показові установи Народного Комітету Освіти Російської Радянської
Федеративної Соціалістичної Республіки (Наркомосу РРФСР), як зазначалося на
першому Всеросійському з’їзді вчителів у червні 1918 р., зобов’язані були стати
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експериментальною базою для пошуку сучасних методів навчання і виховання, а
також місцем їх практичного впровадження у навчально-виховний процес.
Серед експериментальних російських закладів 20-х років особливе місце
належить Першій досвідній станції Наркомосу, яка заснована С. Шацьким у
Калузькій губернії, саме в ній нововведення успішно впроваджувались у
педагогічний процес. Серцевиною Станції були товариство «Сетлемент» та «Дитяча
праця і відпочинок», створені Шацьким ще у дореволюційні часи.
Познайомившись із створеною С. Шацьким виховною системою, Д. Дьюї
заявив, що Перша досвідна станція є унікальним у світі закладом, спроможним
вирішувати принципово нові для педагогічної науки завдання [7, с.76].
Принципова новизна ідей діяльності Першої досвідної станції С. Шацького
полягала у створенні школи як комплексу установ, що реалізують наступність та
цілісність у вихованні; сумлінній налагодженості всіх форм організації життя
дитини; впровадженні педагогічної технології, основаної на інтеграції
еволюційного, діяльнісного, індивідуального і особистісно орієнтованого підходів;
розробці й перевірці на практиці форм і методів виховання відповідно до єдиної
програми діяльності науко-педагогічних установ станції; побудові педагогічного
процесу, на основі взаємодії вчителя і вихованця; визначенні взаємозв’язку між
розумовою і фізичною працями, мистецтвом, грою як елементами виховного
процесу; організації самоврядування як ефективного способу творчої співпраці між
учнями і вихователями; впровадженні системи естетичного виховання для розвитку
творчих можливостей учнів.
Отже, діяльність Першої досвідної станції С. Шацького, спиралась на
новаторську концепцію свого автора, була особистісно орієнтованою, змінювала
відносини між педагогом і дитиною; принципово по-новому вирішувала протиріччя
між репродуктивним і творчим у педагогічному процесі.
До експериментальних російських закладів періоду 20-30-х років відносимо
також зразкові школи Наркомосу РРФСР. З архівних документів відомо, що у
1933/34 році Наркомосом РРФСР була переглянута існуюча мережа зразкових шкіл
по РРФСР та 1 вересня 1934 р. затверджена нова, до якої входило 958 закладів (по
РРФСР без автономних республік). В числі затверджених зразкових шкіл були
школи, які по своїй роботі вже були зразком для всіх інших шкіл, – Чебаковська
школа (Івановської обл.), Усольська школа (Свердловської обл.), 16-та Вологодська,
25-та Московська, 180-та Ленінградська, 8-ма Владивостокська, 13-та Ростовська
школи. Але у зв’язку з тим, що ряд обласних і крайових відділів освіти, таких як
Іванівський,
Середньоволзький,
Східносибірський,
Західносибірський,
Саратовський підійшли формально до створення мережі зразкових шкіл, то в цих
краях і областях число зразкових шкіл значно скоротилося і в багатьох районах їх не
залишилося зовсім. Тому Радою Народних Комісарів РРФСР було постановлено
протягом 1935 р. створити по одній зразковій школі в тих 247 районах, де таких
шкіл ще немає і організувати систематичну допомогу існуючим зразковим школам
та контроль над їх роботою. Крім того Наркомосу РРФСР було запропоновано
приступити до перегляду і затвердженню зразкових шкіл в АРСР і організувати
протягом 1934/35 навчального року центральні і крайові (обласні) курси з
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підвищення кваліфікації директорів (або завідувачів) зразкових шкіл, а також
завідувачів навчальною частиною цих шкіл.
Робота кращих зразкових шкіл РРФСР довела, що дозвіл поставлених перед
політехнічної школою завдань залежав насамперед від педагогічного колективу
школи. Тому Наркомос РРФСР закликав вчителів зразкових шкіл мобілізувати всі
свої сили для виконання покладеного на них завдання створення кращих шкіл, які
були б зразком для всієї масової школи.
Отже, зразкові установи створювалися Наркомосом РРФСР, щоб
продемонструвати масовій школі найкращі приклади організації навчальновиховного процесу, укомплектованість кращими вчителями та сучасним
матеріально-технічним забезпеченням, зокрема радіоапаратурою. Тобто зразкові
школи насправді були експериментальними навчально-виховними установами.
Проте, голови республіканських виконавчих комітетів та міських рад повинні були
створити необхідні умови для організації справжньої зразкової школи.
Таким чином, другий період виникнення зарубіжних експериментальних
навчально-виховних закладів характеризується їх активним створенням, спрямованістю
на гармонійний розвиток особистості, розкриття творчих сил дитини, визнання її
повноцінним суб’єктом освітньо-виховної діяльності, створення сприятливих умов для
самореалізації особистості в соціальному просторі. Цей період розвитку зарубіжних
експериментальних закладів можна ототожнити з загальним рухом «нових шкіл»,
сільських виховних будинків, експериментальних початкових шкіл, трудових і
зразкових шкіл, досвідно-показових установ.
3. ВІДРОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО
ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ

РАНІШЕ

ВІДОМИХ

ПСИХОЛОГО-

Наступний етап розвитку і становлення експериментальних навчально-виховних
закладів охоплює часовий відрізок із кінця 30-х до початку 50-х років ХХ століття.
Перші десять років цього періоду характеризуються впливом тоталітарної держави
і всеохоплюючою владою фашизму, зменшенням кількості експериментальних шкіл
(вони збереглись лише в Англії та США), припиненням діяльності Міжнародного бюро
нових шкіл, що призвело до розриву міжнародних відносин.
Наступні роки визначаються поновленням господарчої та економічної діяльності в
Радянському Союзі та країнах Західної Європи, значними успіхами науково-технічного
прогресу і одночасно загостренням ідеологічних протиріч нещодавніх союзників СРСР і
США. В цей час зароджуються нові експериментальні навчально-виховні заклади,
зокрема Краснодарська середня школа № 58, автором створення якої був Ф.
Брюховецький.
На заході наприкінці 30-х-почату 40-х років прослідковується усталеність у
переході від «школи праці» до «школи навчання», чому значною мірою сприяла різка
критика прагматичної моделі американської школи.
Після Другої світової війни в Європі і особливо в США поширюється інтерес до
«общинних шкіл», у діяльності яких найбільш яскраво реалізуються авторські
концепції, створюються дійсно авторські школи, а пізніше й нові освітні напрями. В
США, в силу того, що країна не випробувала на собі жахів фашизму продовжують свою
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діяльність створені ще на початку 30-х років експериментальні початкові школи, серед
яких особливо виділяється школа Коллінгса (штат Міссурі).
Що стосується РРФСР, то тут, як і в усьому СРСР позиції утримує «школа
навчання» зі своєю яскраво вираженою ідеологічною спрямованістю. Стійкий
ідеологічний тиск у педагогічній теорії й практиці майже повністю не давав можливості
освітянам для прояву ініціативи і творчості.
Наступний період розвитку зарубіжних експериментальних навчальних закладів,
від 50-х до першої половини 90-х років ХХ століття, характеризується ростом їх
загальної кількості, розширенням проблематики, посиленням громадянської
спрямованості; переважає орієнтація на ліберальні, демократичні та гуманістичні
цінності.
Так, у 60-ті роки в США відкривається «Школа майбутнього», навчання в якій
складалося з різнорівневих програм для кожного учня, таких як «Програма одного
року», «Програма керованого просунутого навчання», тобто було особистісно
орієнтованим. У Великобританії серед багатьох експериментальних навчальних закладів
провідне місце займає Коустестоп коледж (графство Лесестершир), в якому вдало
поєднувалися індивідуальні та групові форми навчання. У Франції інноваційна модель
організації навчання впроваджувалась, зокрема в колежі Бельвю (Тулуза), відповідно до
якої навчальний день у початковій школі розділявся на дві половини, навчальний
тиждень – на три, і було запропоновано часткову відміну домашніх завдань [8].
Досить широкого поширення набули на Заході так звані «відкриті школи», перші з
яких були відкриті на початку 70-х років у Англії (початковий навчальний заклад ім. Е.
Лоу в Лондоні) і США (навчальний заклад у м. Сен-Пол (штат Міннесота)). Модель
«відкритих шкіл» була розроблена групою вчених на чолі з Ч. Зільберманом
(Університет штату Коннектикут). Виховання учнів «відкритої школи» передбачає тісні
зв’язки з оточуючим світом, урахування різноманітних соціальних факторів, які
впливають на формування особистості, повагу до автономного, правомочного на
самоосвіту індивіда.
Ідея «відкритого навчання» була реалізована також в експерименті, котрий одержав
назву «школа без стін». Перша така школа була створена в 1968 р. при коледжі Паквей
(Філадельфія). Учнів навчала не тільки школа, але й інші соціальні інститути.
У Франції з «відкритими школами» пов’язаний масштабний експеримент у
початковому навчанні на рубежі 70-80-х років, у якому брали участь близько 150
навчальних закладів. Частина з них була побудована за спеціальними проектами, де
враховувались побажання педагогів і батьків учнів. Школи розташовувались в
одноповерхових корпусах з критими переходами, розсувними стінами, залами для
видовищ і спорту; коридори і рекреації прикрашалися мозаїкою [8].
Починають створюватись «ноосферні школи», які реалізують концепцію
«екологічна культура». Педагогічну спільноту повинна зацікавити модель Л.Тарасова
"Екологія і діалектика», за якою зараз працює вже близько 300 шкіл як в Росії, так і за її
межами, в тому числі 30 шкіл в Україні.
Разом з появою нових авторських концепцій і на їх основі інноваційних навчальних
закладів у світі, і особливо на Заході, після 80-х років спостерігається підвищення
інтересу до раніше відомих експериментальних шкіл. Відроджуються ідеї А. Нейла, за
концепцією якого працює кілька десятків шкіл, причому і за межами США, зокрема
приватні навчальні заклади під керівництвом М. Ямагучі і Ю. Ендо з Японії [9].
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Продовжує плідно працювати в Брюсселі заснована на початку XX ст. О. Декролі школа
«Ермітаж». Окремі навчальні заклади знов звернулись до методики «Дальтон-плану» Е.
Пархерст (наприклад, приватна школа Егюебаль в м. Крезо (Франція), кілька шкіл в
Японії, російська школа №7 у м. Чайковський).
Не втратила своїх позицій і «вальдорфська педагогіка». Так, за даними на 1992 р. у
світі діяли близько 560 Вальдорфських шкіл. Вальдорфські школи існують в Європі та
за її межами, зокрема, у Німеччині нараховується 234 школи Р. Штайнера. Зазначимо,
що вальдорфська школа визнана ЮНЕСКО школою ХХІ століття.
В СРСР могутнім каталізатором народження експериментальних шкіл виявився
громадсько-педагогічний рух за оновлення школи. Цей період характеризується
становленням авторських шкіл, таких Московська школа № 825 В. Караковського,
Московська школа № 734 О. Тубельського, Багатофункціональний комплекс № 109 м.
Москви С. Ямбурга, Томська школа «Евріка-розвиток» Т. Ковальової.
ВИСНОВКИ

Таким чином, простежуючи історію виникнення зарубіжних експериментальних
шкіл у світовому контексті, можна зробити висновок про характерні особливості і риси
тих, хто стояв у витоків цих шкіл і тих, хто продовжував їх справу у XX ст.
Перша генерація експериментальних шкіл була фрагментарною і зафіксувала в
історії педагогіки тільки декретний досвід поодиноких експериментальних освітньовиховних закладів, котрі не були пов’язані між собою ні за часом, ні за будь-якою
провідною педагогічною концепцією. Проте, саме вони першими продемонстрували
організацію навчальної діяльності, зокрема класно-урочну систему навчальних занять;
почали враховувати вікові особливості дитини; створили передумови для організації і
проведення наукових досліджень; розкривали природні задатки дитини, сприяли їх
розвитку; заперечували тілесне покарання учнів; застосовували прогресивні методи та
форми навчання й виховання, які були засновані на принципах наочності, активності.
Другий період характеризується активним розвитком експериментальних
навчально-виховних закладів, який пов’язано із політичною, економічною та духовної
свободою, розвиненістю громадсько-педагогічного руху, можливістю приватної
ініціативи в освіті, виникненням соціальних груп, зацікавлених в оновленні освіті,
достатньою автономією школи. Більшості експериментальних шкіл були притаманні
теорія вільного виховання та експериментальної педагогіки; ідеї «вільної шкільної
общини»; поєднання навчання і виховання, підготовка учнів до трудової діяльності. До
їх особливостей можна віднести сталий педагогічний романтизм, віру в дитину,
наявність харизматичних рис особистості, прагнення до залучення батьків учнів як
суб’єктів реалізації їх авторської концепції (Г. Вінекен, О. Декролі, Д. Дьюї, П. Гехеб, Г.
Літц, М. Монтессорі, С. Шацький, Р. Штайнер). Значна частина цих закладів практично
закінчила своє існування ще до другої світової війни.
Початок третього періоду відзначається зменшенням кількості експериментальних
навчально-виховних закладів, яке пов’язано із впливом тоталітарної держави і
всеохоплюючою владою фашизму. Після другої світової війни простежується досить
повільне відродження інтересу до педагогічної творчості, результатом якого стає
створення нових експериментальних шкіл.
Більш сприятливі соціально-політичні і культурні умови, характерні четвертому
періоду, знаменували становлення авторських навчально-виховних закладів, створення

214

РОЗВИТОК ЗАРУБІЖНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ…

нових шкіл, в яких відроджувались раніше відомі ідеї О. Декролі, А. Нейла, Р.
Штайнера.
Результати проведеного дослідження не вичерпують усіх аспектів означеної
проблеми. Перспективи дослідження ми бачимо у ґрунтовному розгляді динаміки
виникнення експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів на України й в
Автономній Республіці Крим.
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