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ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА С.ФРЕНЕ „ДРУКАРНЯ В ШКОЛІ”: 
ВЧОРАШНІЙ ДЕНЬ ЧИ СУЧАСНІСТЬ? 

 
Швидкоплинність і мінливість соціально-політичних процесів 

сучасності, які визначають обличчя нинішнього суспільства, окреслюють 
широкий діапазон проблем, що ставляться перед освітянами. Однак 
постійний динамізм розвитку спільноти зумовлює необхідність врахування 
педагогічного досвіду минулих поколінь, наголошуючи на 
загальнолюдському характері проблем навчання і виховання. Поява нових 
імен у контексті новітніх педагогічних систем у жодній мірі не применшує 
значення педагогічної технології видатного французького вчителя-новатора 
С.Френе, яка в другій половині минулого століття заперечила більшість 
традиційних освітньо-виховних канонів. 

Педагогічна технологія, за визначенням ЮНЕСКО, – це системний 
метод створення й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань з 
урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить 
своїм завданням оптимізацію освіти [2, 331]. 

Слід розмежувати поняття „технологія” і „техніка”, оскільки вони не є 
тотожними. 

Техніку (від гр.techne – мистецтво, майстерність) розглядають як 
сукупність правил та прийомів у якомусь мистецтві, виробництві [1, 424], 
спосіб добиватися чогось, досягати, здійснювати [3, 453]. 

Ми розглядаємо педагогічну техніку як уміння, мистецтво виконувати 
педагогічні завдання, підпорядковані певним педагогічним цілям, а тому 
поняття „техніка” і „технологія” співвідносяться  як частина і ціле. 

Плідна багаторічна педагогічна діяльність С.Френе, творче осмислення 
як позитивного, так і негативного досвіду традиційної освіти, власні спроби 
заповнити вакуум, створений відкиданням неприйнятних схоластичних форм 
та методів навчання і виховання, призвели до створення нової педагогічної 
технології, знаної під назвою „Техніка Френч”, яка покликана структурувати 
і організувати навчально-педагогічну діяльність нової школи, модель якої є 
результатом всього життя і діяльності видатного французького педагога-
новатора. “Техніка Френе” поєднує в собі декілька компонентів, які 
органічно продовжують і доповнюють один одного. Складовими частинами 
цілісної педагогічної технології С.Френе є: 

1. шкільна друкарня як навчально-методичний осередок діяльності 
школи; 

2. вільні тексти як засіб навчання рідної мови; 
3. навчальна картотека як елемент програмованого навчання; 
4. планування навчального процесу як елемент учнівського 

самоврядування та демократичного керівництва школою; 
5. шкільний кооператив як інструмент учнівського самоврядування; 



6. міжшкільне листування як одна з форм розширення соціальних 
контактів; 

7. шкільний журнал як засіб стимулювання дитячого самоврядування; 
8. відсутність оцінювання як елемент демократизації навчального 

процесу. 
Однак чільне місце серед цих компонентів посідає техніка „Друкарня в 

школі”, що і зумовлює визначення наступних завдань: 
1. дослідити та проаналізувати особливості педагогічної техніки 

„Друкарня в школі”; 
2. окреслити напрями її осучаснення та можливості використання в 

умовах сьогодення. 
Як альтернативу педагогічному консерватизму С.Френе пропонував 

втілення в життя прогресивної методики, яка включала нові матеріальні 
засоби навчання і виховання. 

Перше місце серед них посідала шкільна друкарня, яку, безсумнівно, 
можна назвати візитною карткою школи, що працювала за методикою, 
розробленою С.Френе. Французький педагог не був першопрохідцем у 
застосуванні друкарського станка в навчально-виховному процесі. До цього 
елементи подібної техніки практикували О.Декролі у Бельгії та Р.Кузіне у 
Франції. С.Френе не претендує на пальму першості і визнає, що „...друкарня 
у школі є досить гнучкий інструмент педагогічної техніки, що служить 
доповненням до методу Декролі” [5, 144]. Однак С.Френе пішов значно далі 
своїх попередників, розвинувши епізодичне, часткове використання 
друкарського станка у навчальному процесі в оригінальну, детально 
розроблену самостійну педагогічну техніку. С.Френе був переконаний, що 
вона не має вікових обмежень і може широко використовуватись у роботі з 
дітьми як молодшого, так і старшого шкільного віку. На думку С.Френе, 
активне застосування друкарського станка у школі можна і потрібно 
розпочинати, працюючи з малюками 4-5 років. Глибоко володіючи 
тонкощами дитячої психології, С.Френе зауважував, що більшість інтересів 
дитини віддаються власній грі, творчості. Діти віддають перевагу грі в школі, 
ніж самій школі. Це значить, що способи навчання та матеріал не 
відповідають дитячій творчості і що вчитель не дійшов до глибини дитячої 
душі. Френе вважав, що потрібно продовжувати дитячу гру, але організувати 
її так, щоб вона давала виховні наслідки, а тому він пропонував: “Треба 
підхопити початок розповіді, окрему думку дитини, окремий вислів. 
Передати все це у написаному на дошці вигляді, і може кожна дитина це 
охоче прочитає, і від цього процес читання стає легким” [5, 144]. 

Педагог вважав, що робота з друкарським станком має величезне 
навчальне і виховне значення: при наборі тексту набуваються навички ручної 
праці, відпрацьовується координація рухів, розвиваються увага і зорова 
пам’ять, суттєво підвищується грамотність. У своїй статі „Друкарня в школі”, 
яка вперше побачила світ саме в Україні на сторінках педагогічного часопису 
„Шлях освіти” [6], С.Френе визначав такі переваги використання 
друкарського станка в навчально-виховному процесі: 



– розвиток вправності руки; 
– завершеність роботи; 
– вправляння зорової пам’яті; 
– навчання без зусилля читання і письма; 
– механічне навчання орфографії [6, 116-117]. 
С.Френе зауважував, що це суто механічне відтворення слів, які 

вийшли з вуст самих дітей, здійснює цінну цілісність у навчанні правопису. 
Великі успіхи, досягнуті без особливих зусиль учнями школи С.Френе, 
неодноразово довели це. 

Ще одним важливим елементом техніки Френе є “вільні тексти”, 
широкий розвиток і використання яких стали можливими завдяки шкільній 
друкарні. Це невеликі твори, в яких діти розповідають про свої сім’ї, друзів, 
про плани на майбутнє, описують враження від екскурсій і прогулянок. 
Вчитель широко заохочує твори з описом трудової діяльності дітей. Він 
відбирає найкращі з вільних текстів, діти обговорюють, вносять корективи, 
доповнення, а потім друкують. С.Френе ділиться своїми спостереженнями за 
тим, як виникає новий текст, наголошуючи на тому, що відбувається  це 
різними шляхами: „Іноді у себе вдома, прислухаючись до того, що говорять 
батьки, дитина придумує текст, виявляє, чим цікавляться в її оточенні. Або 
навіть перед тим, як іти до класу, дитина компонує будь-який текст. Буває 
так, що один розповідає  другому про будь-яку подію, або навіть готують 
текст в окремі спеціально для того призначені години. Тоді, звичайно, такий 
текст більш продуманий – це може бути звіт за якусь роботу” [5, 146]. 
Велику увагу С.Френе приділяє питанню редагування текстів, зазначаючи: 
„Для нас редагування – це є вираз думки, яку хочуть передати іншим, він 
подібний до музичного уривка, несподіваного малюнка – це перш за все 
вираження життя, поривання до природи, до оточення” [5, 146]. Деякі 
опоненти С.Френе зауважували, що така методика оволодіння мовою 
призводить до неправильної орфографії дітей, на що педагог відповідав, що 
кожна дитина починає говорити неправильно й доходить до того, що 
говорить правильно, якщо вона чує, як навколо неї говорять правильно. 
С.Френе вважав це порівняння прийнятним і у випадку навчання дітей 
грамотності та культури мовлення. 

На думку Б.Л.Вульфсона, “вільний текст – не лише навчальна вправа з 
рідної мови, а перш за все важливий соціально-психологічний тест, за 
допомогою якого можна краще зрозуміти взаємостосунки дитини і 
соціального середовища, що її оточує. Складаючи вільні тексти, потім 
друкуючи їх, дитина почуває себе творчою особистістю, діє методом спроб і 
помилок, починає усвідомлювати причини своїх успіхів та невдач” [4,15]. 
Крім того, вільні тексти – це, безсумнівно, нова оригінальна концепція 
навчання рідної мови. Адже традиційні методи спонукають дітей імітувати 
мовлення дорослих, а безпосередні одноманітні вправи граматичного 
характеру не викликають у дітей нічого, крім відрази до навчання. За 
допомогою вільних текстів діти використовують рідну мову як живий засіб 
спілкування, який активізує їхнє мислення, спонукає до подальших роздумів, 



підвищує інтерес до навчання. Завдяки вільним текстам формуються нові 
стосунки між учнями та вчителем, який перестає бути особою, що 
повідомляє певну суму знань, перетворюється на партнера, друга і 
порадника. В роботі з цими текстами С.Френе виділяв два важливих етапи, в 
яких від учителя вимагається розуміння, терпіння і повага до учня. На 
першому етапі, коли малюку вдається скласти лише декілька слів з 
помилками і неточностями, вчитель повинен підбадьорити учня, підтримати 
в нього бажання продовжувати роботу, покращувати її, 
самовдосконалюватися у ній. Другий етап полягає у подальшому 
використанні цього тексту в класі, що свідчить про прогрес учня, подолання 
ним труднощів першого етапу. С.Френе переконаний, що “він робитиме ще 
більші успіхи, якщо в нас буде можливість хоч іноді посидіти поряд з ним і 
допомогти в написанні тексту...” [7, 53]. 

Намагаючись прослідкувати напрями реалізації та творчої асиміляції 
педагогічних ідей С.Френе в Україні, ми стикаємося з проблемою 
необізнаності більшої частини вчительства з його педагогічною спадщиною, 
хоча не можна не визнати, що передова педагогічна громадськість нашої 
держави на даний час досить активно посилається на педагогічний досвід 
видатного французького вчителя-новатора. Цей факт є обнадійливим, 
оскільки він наводить на думку про те, що широке впровадження творчого і 
наукового доробку С.Френе в Україні – це лише питання часу. Його 
педагогічна техніка вільних текстів, міжшкільного листування, 
програмованого навчання, форми і методи організації шкільного 
самоврядування знаходять своє втілення в навчально-виховній роботі 
багатьох українських шкіл, хоча в більшості випадків ми не знаходимо 
посилань на ім’я С.Френе. Його педагогічна технологія „Друкарня в школі” 
на сучасному етапі модифікована з урахуванням комп’ютерних технологій, 
широке застосування знаходять і методи диференційованого навчання.  

Розгляд організації навчально-виховної діяльності на засадах 
педагогічної техніки С.Френе „Друкарня в школі” підкреслює можливість та 
необхідність її адаптації і творчої асиміляції до умов сучасної школи, що дає 
змогу сформулювати такі висновки: 

1) техніка С.Френе „Друкарня в школі” лише на перший погляд може 
здатися такою, яка втратила актуальність у наш час. З урахуванням сучасних 
вимог комп’ютеризації навчального процесу вона набуває нового звучання, 
змінюючи лише технічні показники та умови організації навчального 
процесу і переносячи місце дії з невеличкої шкільної друкарні у 
комп’ютерний клас; 

2) шкільна друкарня у дещо видозміненому вигляді  та вільні тексти 
можуть і повинні стати яскравими символами  сучасної школи, оскільки вони 
на практиці втілюють ідею про постійний творчий розвиток особистості з 
прагненням до її максимальної самореалізації та експресії. 
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