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СУЧАСНА ШКОЛА С.ФРЕНЕ – ШКОЛА ХХI СТОЛІТТЯ 

 

На початку ХХI століття світ переживає якісні зміни, викликані 

процесом глобалізації, осторонь якого не може залишитися жодна зі сфер 

політичного, економічного і культурного життя. За визначенням 

Генерального секретаря ООН Кофі А.Аннана, глобалізація є спільним 

терміном, що позначає все більш складний комплекс трансграничних 

взаємодій не лише між фізичними особами, підприємствами, інститутами і 

ринками, але і між державами. Конкуренція, колись зосереджена в межах 

національних кордонів, тепер переступає ці кордони, піднімаючи проблему 

виживання національних галузей економіки, в тому числі національних 

освітніх систем. Виховання юної особистості залишається в центрі кола 

проблем, окреслених як пріоритетні для вирішення сучасною педагогічною 

наукою різних країн. Постійний динамізм розвитку спільноти зумовлює 

необхідність врахування педагогічного досвіду минулих поколінь, 

наголошуючи на загальнолюдському характері проблем навчання і 

виховання. Поява нових імен в контексті новітніх педагогічних систем в 

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. 

Виховні ідеї та педагогічні технології С.Френе стали предметом ґрунтовних 

досліджень Л.Брульяра, Б.Вульфсона, Н.Джакобіні, Дж.Жерардена, 

П.Кланше та Дж.Тестаньєра, Л.Леграна, Дж.Лемері, В.Лі, Л.Морі, С.Роше, 

Г.Семенович, Дж.Шлемінгера, Дж.Снайдерса та ін. 

Ще на початку ХХ століття С.Френе був глибоко вражений тим, як 

мало людей бачать всю складність і протиріччя світу. Він був переконаний, 

що освіта, котра поєднує знання і людину в процесі живої діяльності, може 

дати розуміння цих протиріч., а значить і можливість усвідомлено будувати 

своє життя і наш світ. 

Школа С.Френе – це школа, де кожен може робити те, що хоче, те, що 

йому цікаво. Це школа, де немає жорсткої програми, а є цікаві справи. При 

цьому ніхто не повинен заважати працювати іншим. Більш того, 

підтримується і вітається робота в групах, коли люди допомагають один 

одному. Це школа, де знання не дають в готовому вигляді. Діти буквально 

пропускають ці знання через кінчики пальців. Вони багато майструють, 

експериментують, працюють з різними книгами, а сьогодні уже й з 

комп’ютерними програмами та відеофільмами. Чільне місце серед цих 

компонентів посідає використання навчальної картотеки та індивідуального 

планування навчального процесу., що і зумовлює визначення наступних 

завдань: 



1. дослідити та проаналізувати особливості педагогічної техніки, що 

включає використання навчальної картотеки та індивідуальне планування 

навчального процесу; 

2. окреслити напрями її осучаснення та можливості використання в 

умовах сьогодення. 

Навчальна картотека як елемент програмованого навчання є ще одним 

важливим компонентом “Техніки Френе”. Вона була розроблена як результат 

переконання С.Френе у непотрібності і навіть шкідливості існуючих 

шкільних підручників, їхній непристосованості до потреб навчання. Педагог 

вважав, що використання підручників – це своєрідне поневолення, яке 

виливається у такі негативні риси: 

 поневолення через форму, що її підручник нав’язує всій шкільній 

роботі; 

 навчання за підручником поневолює думку; 

 підручник поневолює і робить одноманітною роботу вчителя; 

 підручники є одноманітні; 

 дорослі не вчаться за підручниками [1, 75-77]. 

Ставлення С.Френе до яких би то не було підручників здається досить 

категоричним. Він виступає як принциповий противник систематичного 

використання підручників, особливо в початковій школі. На його думку, 

підручники виключають можливість індивідуалізованого навчання, 

придушують органічні інтереси дитини, нав’язують непосильну для неї 

логіку дорослого, прививають сліпу віру у друковане слово. Багато з цих 

положень здаються суперечливими, але С.Френе не просто відмовився від 

використання підручників у своїй новій школі, а знайшов альтернативу, яка 

не лише заміняє їх, а й покращує та активізує цей процес набуття учнями 

знань. Це і є особливі картки, що містять певну частину навчального 

матеріалу з різних предметів або завдання чи запитання з них. Всі ці картки 

систематизовані, пронумеровані і розміщені за предметним чи за тематичним 

принципами. Значна превага цих карток в тому, що вони допомагають 

індивідуалізувати процес навчання для кожної дитини, за допомогою вчителя 

підібрати необхідний комплект карток і, що найголовніше, дають можливість 

кожному учневі самостійно взяти участь в їх укладанні, реалізувати свій 

навчальний, освітній та креативний потенціал. Ці картки не є уніфікованим 

навчальним матеріалом, укладеним за єдиним принципом, вони 

відрізняються значною гнучкістю відповідно до кожної вікової групи учнів. 

Навчальні картки, створені С.Френе, можна поділити на три групи: 

інформаційні, методичні та картки із завданнями (контрольні). Картки такого 

характеру були створені ще у 20-30 роки ХХ ст., однак пізніше вони були 

видозмінені у навчальні стрічки, які вкладалися у досить просту навчальну 

машину без будь-яких пристроїв для ускладнення завдання чи 

унеможливлення підказки. С.Френе свідомо покладався на сумління учнів, 

їхню чесність та бажання самостійно виконати завдання. Навчальні картки і 

стрічки, без сумніву, можна назвати провісниками програмованого навчання, 



яке дещо пізніше було розроблене американськими вченими [2]. Кілька років 

по тому, глибоко цікавлячись експериментами американських педагогів у цій 

галузі, С.Френе, на нашу думку, небезпідставно називав себе 

першопрохідцем у навчальному програмуванні, зазначаючи: “Достатньо було 

вкласти навчальні картки в будь-яку машину, щоб одержати програмоване 

навчання задовго до народження цього терміну” [7, 9]. На думку С.Френе, 

широке застосування програмованого навчання у школі має чимало переваг у 

порівнянні з традиційними формами: 

 воно засвідчує вищий рівень технічного прогресу в порівнянні з 

усіма іншими засобами навчання; 

 у час механізації використання машини має позитивне значення; 

 машина дає дитині більшу самостійність, звільняє її від формальної 

шкільної дисципліни; 

 ефективність навчальної роботи зростає на третину в порівнянні з 

традиційною школою; 

 використання навчальних стрічок дає можливість кожному учневі 

працювати в міру своїх сил; 

 вивчення відповідей на питання, поставлені в програмах, дає 

учителеві інформацію про рівень їх підготовки, що необхідно для наступних 

занять і підготовки нових навчальних стрічок; 

 програмоване навчання дає можливість відмінити традиційну 

структуру уроку; 

 робота з навчальними стрічками цікава самим дітям. 

С.Френе оцінював навчальне програмування як більш прогресивний в 

усіх відношеннях засіб навчання: “Технічно кажучи, програмування в 

навчальному процесі з використанням машин сприймається завжди набагато 

краще, ніж будь-яка інша форма показу” [6, 32]. 

Планування навчального процесу як елемент учнівського 

самоврядування та демократичного керівництва школою завжди вважалося 

невід’ємною складовою частиною діяльності школи С.Френе [3, 4, 5]. Чітке 

планування навчального процесу починалося з укладання вчителем 

місячного плану роботи для кожного класу. Укладання індивідуальних 

планів значно організовувало учнівську діяльність, давало їм можливість 

розраховувати свої сили, чітко окреслювати свої інтереси, прогнозувати 

труднощі та визначати шляхи їх усунення. Для вчителя необхідною була 

детальна підготовка загальних планів та розробка відповідних матеріалів для 

нових форм роботи. До них С.Френе відносив картки самоконтролю, 

інформаційні картки, каталог, робочу бібліотечку, перфораційні стрічки для 

програмованого навчання. Ще одним позитивним моментом індивідуального 

планування була певна гласність щодо виконання планів, що в значній мірі 

стимулювало учнів, підживлювало їхнє бажання швидше і якісніше 

впоратися з поставленими завданнями. С.Френе надавав індивідуальному 

плануванню надзвичайно важливого значення, оскільки при такій системі 

учень чітко розуміє завдання, які ставляться перед ним, вчиться самостійно 



користуватися своїм часом. Така самостійність розвиває почуття обов’язку, 

особистої відповідальності за доручену справу. 

При аналізі загального та індивідуального планування слід звернути 

особливу увагу на проблему оцінювання праці та успіхів учнів. В школі 

С.Френе постійно здійснювався контроль за діяльністю учнів у рамках 

навчально-виховного процесу, однак це робилося не з метою виявлення 

відмінників чи покарання невстигаючих, а з метою культивування успіху 

кожного з учнів, котрий необхідний для виховання гідності, самоповаги, 

самоствердження особистості. Як і в програмованому навчанні, С.Френе 

можна назвати першопрохідцем педагогіки успіху, яка набула значної 

популярності в наш час. Для С.Френе оцінка навчальної діяльності з боку 

вчителя була не настільки важливою, як оцінка її з боку самого учня та його 

однокласників. Широке залучення учнів до оцінювання їхніх відповідей та 

результатів роботи мало на меті розвинути в них вміння критично ставитися 

до себе і своїх товаришів. 

Розгляд організації навчально-виховної діяльності школи С.Френе 

підкреслює можливість та необхідність її адаптації і творчої асиміляції до 

умов сучасної школи, що дає змогу сформулювати такі висновки: 

1. З урахуванням сучасних вимог комп’ютеризації навчального процесу 

компоненти техніки С.Френе набувають нового звучання; 

2. Використання елементів техніки С.Френе змінює лише технічні 

показники та умови організації навчального процесу і переносять місце дії з 

невеличкої шкільної друкарні у комп’ютерний клас. 

За словами Веронік Деккер, однієї з директорів шкіл, що працюють за 

педагогічною технологією С.Френе, справа не в кількості комп’ютерів у 

школі, а в інтересі. Головне – чи хочуть діти вчитися і чи розуміють вони 

сенс того, що роблять. Ці слова засвідчують той факт, що поряд з 

традиційною школою, яка тримається на дисципліні без роздумів і зубрінні 

без розуміння, в Європі вже біля ста років існує школа, де кожна дитина має 

право обирати собі заняття за інтересом, формуючи себе як вільну 

особистість, відкриту для нових ідей, вражень і змін. 
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