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ВИКОРИСТАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ  

ЯНА-АМОСА КОМЕНСЬКОГО У ДІЯЛЬНОСТІ ГУВЕРНЕРА 

 

Державотворчі процеси в Україні, розвиток українського суспільства 

на засадах гуманізації та демократизації зумовили суттєві зміни пріоритетів і 

цінностей  у сучасній освіті, характерною ознакою якої є поєднання традицій, 

досвіду з інноваціями. 

Набуває актуальності питання про першоджерела зарубіжної та 

української педагогічної думки, яка, за твердженням О. В. Сухомлинської,     

« … завжди є персоніфікована – у ній віддзеркалюється особистість її носія, з 

його смаками, поглядами, віруваннями та вподобаннями» [4,с.5]. Ось чому 

особливо значущим є звернення до педагогічної персоналії – творчої 

біографії культурно-освітніх діячів, учених, педагогів минулого та 

систематизованого висвітлення сукупності їх педагогічних поглядів, як до 

однієї із важливих моделей розгляду зарубіжного та вітчизняного 

педагогічного дискурсу. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. культурно-громадські діячі, історики, 

літературознавці (О. Барвінський, О. Огновський, Ф. Яреш, С.  Єфремов та 

ін.) вивчали як педагогічну спадщину видатних педагогів минулого, 

звертаючи увагу на їх теоретичні напрацювання, так і представляли наукову 

біографію своїх сучасників: просвітників, педагогів, громадських діячів. 



На початку ХХІ ст. з`явилися дисертаційні дослідження (Б. Гречин,     

О. Джус, Ю. Калічак, О. Кін, І. Пінчук, І Сойко та інших), присвячені 

висвітленню педагогічних поглядів і просвітницької діяльності зарубіжних 

педагогів Я. Коменського, Д. Локка, А. Дістервега. 

Проблема організації і змісту виховання дітей активно вивчається 

науковцями. Але сучасні наукові дослідження засвідчують, що особливим 

моментом у вирішенні проблем виховання дітей є питання розуміння,         

насамперед батьками, гувернерами важливості цього завдання. Саме тому 

слід велику увагу приділити науковому доробку Я.-А. Коменського, його 

ідеям щодо домашнього виховання дітей до 6 років. Серед сучасних 

науковців, які вивчають педагогічну спадщину Я.-А. Коменського слід 

виділити: Б. Мітюрова, А. Красновського, В. Григоровича, Ф. Науменко,     

М. Євтуха, Б. Єржабкову, Я. Ісаєвича, В. Лучкевича, які наголошують на 

тому, що виховання дитини має ґрунтуватися на любові, духовності, вірі, 

обопільній співпраці. 

Тому метою дослідження є розкриття гувернерської методичної 

системи Я.-А. Коменського на процес виховання у контексті проблем 

організації і змісту виховання і навчання дітей матерями, гувернерами. 

У XVII столітті методичні рекомендації з питань родинного виховання 

розробляє чеський педагог Я.-А. Коменський. Його книга «Материнська 

школа» – один з творів про родинне виховання дошкільників стала класикою 

світової педагогічної літератури. 

Видатний педагог надавав стадії виховання дитини до вступу в школу 

особливого значення, доводячи, що це період — основа усього подальшого 

виховання й навчання. Своїм твором Я.-А. Коменський мав на меті 

допомогти матерям, няням, гувернанткам (гувернерам) правильно 

організувати  початкове  виховання дитини. На відміну від М. Монтеня, Я. -

А. Коменський вважав, що найкраще виховання може дати дитині мати і 

цілковито передавати дитину під нагляд чужих людей некорисно: 

встановлюється відчуженість дітей від батьків та батьків від дітей. Проте 



вчений визнає за доцільне доручити виховання дитини хорошим 

наставникам, якщо батьки надто завантажені справами, не мають достатніх 

знань з педагогіки чи не бажають займатися вихованням дитини [ 2. с. 44]. 

Я. А. Коменський розпочинає твір з того, що діти — дорогоцінний дар 

Божий, тому до них необхідно ставитись з великою турботливістю. 

Піклуючись про малюка сьогодні, дорослі не повинні випускати з поля зору 

його майбутнє. Все це доводиться на основі аналізу цитат з "Біблії". 

На перших сторінках твору розглядаються дві крайнощі, типові для 

родинного виховання. Батьки або занадто довго дивляться на дітей як на 

маленьких безпомічних істот, або майже від народження сприймають їх як 

дорослих. У першому випадку дітей розважають, задовольняють їхні 

бажання й вередування, нічого від них не вимагають і мало чого навчають. 

Як наслідок, на певному етапі виявляється, що дитина вже достатньо 

доросла, але безпомічна перед життям. У другому випадку дитина фактично 

позбавлена дитинства. Дорослі не зважають ні на ще фізично не зміцнілий 

організм, ні на слабкі духовні сили. Я. А. Коменський дає рекомендації 

стосовно поєднання любові до дитини з розумною вимогливістю до неї, 

навчання з певною свободою у вихованні особистості. Вчений висуває 

триєдину мету виховання: 1) формування віри і благочестя; 2) виховання 

доброї вдачі; 3) знання мов і наук. Виховання, на його думку, повинне 

відбуватися тільки у такій послідовності. 

Я.-А. Коменський пояснює, які якості потрібно прищеплювати дітям: 

помірність їх у їжі й питві, охайність, повагу до старших, люб`язність, 

правдивість, справедливість, благодійність, працьовитість, терплячість, 

делікатність, витонченість манер, гідність, витриманість, скромність. Як 

бачимо, Я.-А. Коменський розробляє виховну програму деталізовано            

[2, с.33-48]. 

Важливою турботою дорослих Я.-А. Каменський називає збереження 

здоров`я дитини. Засоби збереження здоров`я – фізичні вправи, правильне 

харчування, гігієна, посильна фізична праця [2, с.51-61]. 



Учений вказує, що діти намагаються копіювати дорослих. Відповідно, 

в сім`ї, де є діти, доцільна величезна обачливість, щоб усі дотримувались 

правдивості, помірності, поважали одне одного. Якщо цього не буде, діти 

постійно порушуватимуть моральні норми попри будь-які навчання й 

покарання [2, с.75-77]. Відсутність дисципліни передбачає вседозволеність. 

Дитина, яка виростає у такій атмосфері, формується  як особистість 

неконтрольовано, під впливом найбільш непередбачених обставин. 

Відповідно,  вона може стати, свавільною, грубою, непорядною людиною      

[2, с.78]. Неробство вчений порівнює з «подушкою Сатани», бо «кого Сатана 

знайде не працюючим, того він займе спочатку дурною думкою, а потім 

ганебною справою» [2, с.82]. 

З тлумачення порівняння логічно випливає висновок: не дозволяти 

дитині байдикувати. Вона повинна або гратися, або навчатися, або 

працювати. Головне, щоб її мозок, почуття, м`язи не знали «втоми» від 

бездіяльності [2, с.82-83]. 

Я.-А. Коменський був переконаний, що після шестилітнього віку дітей 

краще виховувати і навчати у колективі ровесників – у школі. Вчений 

усвідомлює важливість засвоєння дитиною широкого спектру знань, 

необхідних у подальшому житті, тому вагому роль відводить навчанню і 

акцентує увагу на потребі враховувати при навчанні вікові та індивідуальні 

особливості дитини при доборі навчального матеріалу  і при визначенні 

оптимальних методик навчання. 

Зміст порад і завдань в «Материнській школі» розрахований на 

освічену жінку-матір, гувернантку (гувернера), які глибоко розуміють сам 

принцип такої школи і наукову термінологію, а також володіють методикою 

впровадження її ідей. Підтвердженням цього є перелік занять і знань, які 

дитина має засвоїти від народження до шести років. 

1.Початкові знання з метафізики дитина опановує, коли батько і мати  

звертають її увагу на все, що вона бачить, чує, смакує, тримає в руках. 



Пізніше дитина засвоює терміни: дещо, десь, є, немає, так, не так, де, коли, 

схоже, несхоже та ін., що в цілому і є основою метафізики. 

2. З галузі фізики дитина у шість років має знати, що таке вода, земля, 

повітря, вогонь, дощ, сніг, лід, камінь, залізо, дерево, трава, птах, риба, 

домашні тварини та ін. 

3.З азами оптики дитина знайомиться, коли починає розрізняти і називати 

світло й темряву, світло й тінь та розпізнавати основні кольори: білий, 

чорний, червоний та ін. 

4. Початкові знання з астрономії дитина засвоює, коли дізнається, що 

називають сонцем, місяцем, зірками, і помічає, як вони кожного дня сходять і 

заходять. 

5. Перші відомості з географії дитина отримує у своєму природному довкіллі, 

коли починає усвідомлювати, що таке гора, долина, поле, річка, село, селище, 

місто. 

6.Основи хронології дитина пізнає, коли починає розуміти, що таке час, 

година, день, тиждень, місяць, рік, а також літо, зима, весна, осінь, учора, 

позавчора, завтра, післязавтра та ін. 

7.Початкові знання з історії дитина дістає, коди намагається пригадати й 

розповісти, що відбулося недавно, як та чи інша людина в цій ситуації діяла, 

— не страшно, якщо це буде по-дитячому наївно. 

8. Ази арифметики дитина засвоює, коли дізнається, що таке багато і мало, 

вчиться рахувати до десяти й розуміти, що три більше, ніж два, і що одиниця, 

додана до трьох, — це вже буде чотири та ін. 

9.Елементарні знання з геометрії дитина отримує, коли усвідомлює, що 

називається великим і малим, довгим і коротким, широким і вузьким, 

товстим і тонким, а також — що таке лінія, хрест, коло тощо, і завважує для 

себе, що те чи інше вимірюється лінійкою, метром, сажнем, рулеткою та ін. 

10.3 основами статики дитина знайомиться, коли спостерігає, як зважуються 

продукти, і вчиться щось зважувати на власній руці, аби визначити, що 

важче, а що легше. 



11. Перший досвід механічної праці дитина дістає, коли їй не лише 

дозволяють, а й навчають щось робити, допомагати: переносити речі, 

приводити їх у порядок, щось будувати чи руйнувати, зв'язувати та ін. Усе це 

діти залюбки роблять у цьому віці. А тому не слід забороняти такі заняття, 

необхідно підтримувати їх і розумно направляти дітей. 

12. З мистецтвом діалектики дитина знайомиться, коли її увагу привертають 

до розмови, яка ведеться у формі запитань і відповідей, привчають її ставити 

запитання і відповідати на них в межах теми, не відхиляючись від неї. 

Я.-А. Коменський рекомендує не розподіляти цей матеріал за роками 

чи якось інше, а вивчати так, як засвоює конкретна дитина, тому що діти 

неоднакові за здібностями [1, с.48-51]. Вчений надає вагомого значення 

засвоєнню знань в процесі формування людини, адже навчання й виховання 

складають цілісну виховну систему ( в процесі навчання дитина обов`язково 

виховується, а виховуючись, завжди засвоює нове, тобто навчається). 

Таким чином, доводиться визнати, що такі цінні для дитини риси, як 

повага до батьків, тактовність, привітність, стриманість, які у багатьох сім`ях 

батьки, няні й гувернери неспроможні виховати у ХХІ столітті, вмів 

виховувати Я.-А. Коменський. 

Отже, уважне вивчення батьками, гувернерами, педагогами праць       

Я.-А. Коменського  допомогло б їм у вирішенні складних сімейних проблем, 

проблем виховання і навчання дітей. 

 

Література 

1.Коменський Я.-А., Локк Дж., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. 

Педагогическое наследие / Сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринская. – М.: 

Педагогика, 1989. 416 с. 

2. Коменський Я.-А. Материнская школа / Под. ред. , с вводной ст. и 

примеч. проф. А. А. Красновського. – М.: Гос. Учебно-пед. изд-во М-ва 

просвещения РСФСР,1947. 104 с. 



3.Сарапулова Є. Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної 

діяльності гувернера:Монографія. – К.: МАУП, 2003.264 с. 

4.Сухомлинська О. В. Витоки й засади української школи 

рефлексології та педології (20-ті роки) / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і 

психологія. – №3.1994. С.107-117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


