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Галина Міленіна  
 
ВИХОВАННЯ ТВОРЧОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

С. РУСОВОЇ ТА М. МОНТЕССОРІ 
 

С. Русова та М. Монтессорі – видатні педагоги-гуманісти 
ХХ століття сучасності. 

Період активної педагогічної практичної і наукової діяльності і в 
С. Русової, і у М. Монтессорі припадає на першу половину ХХ століття. 
Цей же період, кінець ХIХ – початок ХХ ст., зазначає О.В. Сухомлинська, 
означений на Заході різким сплеском загального інтересу до проблем ви-
ховання та освіти дітей. Це призвело до появи великої кількості 
різноманітних педагогічних теорій та шкіл, які правомірно об’єднати під 
загальною назвою реформаторський рух у педагогіці. Саме С. Русова і 
М. Монтессорі належать до прогресивної течії цього руху. Їх єднало 
відчуття потреби у нових дидактичних ідеях, прагнення вийти за межі 
традиційної тогочасної педагогіки . 

Дана стаття має на меті розглянути виховання творчості у дітей в пе-
дагогічній спадщині С. Русової та М. Монтессорі. Ця тема є досить актуа-
льною, оскільки сьогодні стало можливим вибирати систему освіти для 
своєї дитини. З’явилося розуміння того, що кожна дитина є індивідуаль-
ною, неповторною, неоднозначною. На державному рівні стали доступни-
ми педагогічно-навчальні системи, що відрізняються цілісними підходами 
до виховання та навчання дітей. 

Вивчаючи педагогічну спадщину видатних педагогів, чудових жінок 
С. Русової та М. Монтессорі, ми щоразу переконуємося в їх актуальності. 

С. Русова і М. Монтессорі володіли глибокими знаннями вітчизняної 
та зарубіжної філософії, психології, педагогіки, фізіології у поєднанні з ба-
гатим особистим досвідом, а з другого боку, тим, що в основі їхньої діяль-
ності лежали гуманістичні принципи, які мають глибокі традиції в історії 
української та світової філософсько-педагогічної думки, пов’язаної з іме-
нами Я. Коменського, Я. Корчака, Й. Песталоцці, Ж. Руссо, Г. Сковороди, 
К. Ушинського. 

Спадщина С. Русової була предметом досліджень Є.І. Коваленко, 
Н.В. Маліновської, І.М. Пінчук, О.В. Проскури, В.Ф. Сергеєвої та інших нау-
ковців, в М. Монтессорі – І.М. Дичківсьої, Т.І. Поніманської, О. Хілтуненко 
та інших. 

С. Русова наголошувала, що творчість – це найдорожчий скарб люд-
ства. Вона створила весь наш сучасний культурний добробут. І кожна ди-
тина на початку життя виявляє певну творчу силу. А та дитина, яку наділе-
но від природи гарною уявою, творить з першого року життя. Вона пере-
кладає палички за своїм задумом, створює з кубиків візерунок. «Дайте ди-
тині виявляти свою, може й дуже елементарну творчість, і вона в неї буде 
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вже більше розвиватися, давайте їй матеріал, розвивайте уяву дитини, і її 
творчі сили зміцнюватимуться, теми поширюватимуться, вона краще ви-
словлюватиме свої враження, уявлення, настрій» [5]. 

С. Русова звернула увагу на необхідність якомога раніше розпочина-
ти з малими дітьми такі заняття, які б вправляли їхню увагу, пам’ять, мов-
лення. «Приймаючи до уваги вік дитини, стан її здоров’я, треба пробуджу-
вати її здібності і дбати, щоб у цьому не було ніяких пропусків, бо багато 
дитячих здібностей зникають від їх запізнілого розвитку або й цілком не-
дбайливого до них ставлення» [4]. 

Розвитку здібностей дитини С. Русова приділяла особливу увагу. 
При цьому вона зазначала, що «в дитині, завдяки її яскравій фантазії, живе 
малий митець, вона все дивиться очима художника. Треба користуватися 
дитячим уявленням, щоб розвивати мистецькі здібності і нахили дити-
ни» [7]. 

У психології індивідуального виховання Монтессорі помітне місце 
займає проблема розвитку уяви і творчості, які вона розглядала як «дар 
Божий», що розвивається разом з розвитком розумових здібностей дитини 
через взаємодію з довкіллям. Щоб дитина могла організувати своє сприй-
няття світу, потрібно, щоб воно було красивим, гармонійним і реальним. 
Коли дитина розвинула реалістичне й організоване сприйняття того, що її 
оточує, вона буде в стані вибирати і звернути особливу увагу на процеси, 
необхідні для творчих прагнень. Вона «абстрагує домінуючі характеристи-
ки предметів і , таким чином, з успіхом сполучає їх в образ, зберігаючи йо-
го в своїй свідомості на передньому плані» [1]. 

Оскільки М. Монтессорі вважала, що в основі творчих здібностей 
лежать навики спостереження й аналізу, вона звертала увагу педагогів на 
обов’язковість надання допомоги дитині в угруповуванні й систематизації 
вражень від сприйняття навколишнього світу: «Нам слід учити дітей упо-
рядковувати в думці систематичні спостереження, учити їх над ними роз-
думувати і прислухатися до себе. Якщо ми не вміємо направити їх так, щоб 
вони відчували, що створюється в їх душі, направляти їх так, щоб уява бу-
ла переробкою того, що вони сприйняли ззовні, – якщо ми не вчимо дітей 
занурюватися в себе і зосереджуватися, думати і роздумувати, то ми не до-
помагаємо розвитку їх уяви» [3]. 

Для того, щоб дитина була в стані творити, слід надати їй повну сво-
боду її внутрішньої духовної діяльності: свободу вибирати в своєму ото-
ченні те, що її привертає, спілкуватися з ним, не відволікаючись так довго, 
як їй подобається, робити свої «відкриття» і з власної волі ділитися ними з 
іншими. Тому Монтессорі не рекомендувала «перенасичувати» дітей каз-
ками і різними фантастичними історіями, вважаючи, що немає жодних під-
став вважати, що пасивне сприйняття творчості дорослих, насиченої обра-
зами, яким у дитячій душі не відповідають ніякі адекватні особисті пере-
живання, культивують «творчу уяву». Проте не можна погодитися з широ-
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кою представленою в радянській педагогіці критичною думкою про те, що 
вона заперечувала виховну роль казки, яка, за словами Монтессорі, дає ди-
тині масу емоційних вражень і можливостей для розвитку репродуктивно-
сті уяви. В основі ж творчої уяви лежить уміння створювати нові й оригі-
нальні образи з власного досвіду. Це достатньо високий рівень уяви, до 
якої дитину потрібно готувати, не зменшуючи потенційних можливостей її 
розвитку. 

Марія Монтессорі вважала, що дитяча творчість у всіх своїх формах 
– це конструювання нового із першопочаткового враження, одержаних ди-
тиною завдяки розвиненим органам почуттів і точним рухам руки. Худож-
ня творчість згідно природи дитини і призвано «готувати руку дитини до 
руху, очей – до видіння, а душу до почуття» [8]. При цьому зовсім не 
обов’язково свідомо і фронтально вчити дитину, особливо маленьку, ліп-
ленню й малюванню, тому що його око, його душа вчать, якщо є в дитя-
чому оточенні предмети і явища, притягувати увагу. Наприклад, незви-
чайної форми камінці і коряги, рідкісні мушлі і скляні шарики, активізу-
вати уявлення. 

З багатого життєвого і педагогічного досвіду С. Русової і 
М. Монтессорі випливає та різноплановість проблем, над якими замислю-
валися педагоги, які хвилювали їх, спонукали до подальших пошуків і від-
криттів. Одна з проблем, яка знайшла досить яскраве відображення у твор-
чій спадщині українського та італійського педагогів, – проблема естетич-
ного виховання дітей. 

Принципово важливе значення у вихованні і навчанні дітей 
С. Русова надає мистецтву, спочатку національному, а далі й світовому. 
Вона зазначає, що все виховання мусить бути означене мистецтвом, есте-
тичним сприйманням, емоціями, пояснюючи цю вимогу: «Естетичні пере-
живання дають найчистішу радість, а радість є могутній вихователь, і ним 
не можна нехтувати. Тільки веселий розум хилиться до добра, сум та горе 
породжують зло. Ніщо не має над нами такої влади, як краса природи або 
краса мистецького твору». 

Необхідна цілеспрямована, систематична робота вихователя з форму-
вання у дітей естетичних вражень, розуміння їхнього відображення у творах 
мистецтва, прагнення створювати красу навколо себе. Твори мистецтва ста-
ють для дитини багатим джерелом радості, естетичної насолоди, духовного 
збагачення, а сприяє цьому якнайкраще образотворче мистецтво. 

«Малювання має своє особливе, дуже важливе значення в житті ди-
тини. Бажання до нього виникає інколи дуже рано (у дітей 1,5 р.) Найперші 
каракулі (мазки) ще не мають дефіцитного завдання, дитина не має й на 
думці щось намалювати – це ще несвідоме бажання координувати рухи ру-
ки й ока. Поволі дитина починає фантазувати. Безсилі дитячі руки мають 
сміливість виказати абсолютне незнання». 

«Найулюбленіше заняття дітей – це малювання. Деякі діти почина-
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ють малювати з двох років. Дітям треба давати олівець, папір, вугіль, 
крейду – усякі предмети малювання, щоб вони могли перейняти потрібні 
рухи для малювання, набратися тієї думки, що можна малюнком виявити 
ріжні свої уявлення, свої враження». «Малюнок дитини повинен бути віль-
ним, бо це її графічна мова; завдання виховуючого – поширювати засоби 
малювання дитини, давати їй кольорові олівці, фарби, давати різноманітні 
теми, викликати психологічний малюнок, тобто вираз переживань дитячих 
під впливом тих, або інших вражень – предметової лекції, екскурсії, опові-
дання, якого-небудь випадку з шкільного життя». Русова наголошувала на 
тому, щоб діти більше малювали «Чим більше давати дітям малювати, чим 
більше давати їм спостережень, тим діти краще, самостійно, навчаються 
малювати. Подаємо кілька зразків малювання дітей з натури, як вони люб-
лять бачити свою репродукцію не в контурах, а в пластичному вигляді. 
Малювати фарбами теж треба з якихось однокольорових речей – цитрина, 
дах на хаті, дерева. Далі, малюючи, напр.., яблуко, додавати до нього від-
тінки, бо воно не завжди буває однокольорове. Далі можна вже давати фа-
рбувати і такі речі, які потребують двох або трьох кольорів, або відтінків 
того самого кольору» [6]. Під час малювання діти розвивали пам’ять, уяву 
«Добре давати дітям живу квітку і малюнок тієї самої квітки, щоб дитина, 
придивляючись до живої квітки, підбирала ті самі кольори, а на другий раз 
вже сама по пам’яті намалювала і пофарбувала ту саму квітку. Взагалі діти 
люблять малювати по пам’яті, і треба в них розвивають цю пам’ять зору 
для малювання» [6]. 

Русова говорила: «Монтессорі дає малим дітям розфарбовувати го-
тові малюнки, і хоч це і механічна праця, але діти її так люблять, що можна 
її вживати і по дитячих установах» [2]. 

Марія Монтессорі також стверджувала, що дитина народжується з 
потенційними можливостями, які діють подібно до рушійних сил; вони за-
лишаються з ними на все життя, вони спонукають нас до комунікації, до 
дослідження, до порядку, до орієнтації, до повторення, до праці, до актив-
ності й маніпуляції. 

Організація художньої творчості в період сенситивного розвитку по-
чуттів, є від 3 до 6 років, складається з двох основних напрямків: підготов-
ка спеціального середовища, в якій знаходилися матеріали, сприяючи ви-
хованню почуттів, і уявлення дитини максимальних можливостей для роз-
витку дрібної моторики. 

Неважко помітити, що вже у віці 1,5–3 років дитина, досліджуючи 
властивості оточуючих предметів, робить перше відкриття – з їх допомо-
гою можна залишити слід. Діти креслять паличками на снігу і на піску, за-
лишають відбитки ногами і руками, покривають плямами і цятками листки 
паперу, шпалери, стіни. Цей період можна назвати дозображувальним в 
творчості дитини. 

Період до 3-х років називають ще періодом хаотичних і ритмічних 
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каракулів. Дитина освоює лінію, накопичує уявлення про форму штрихів: 
прямих, ламаних, хвилястих. Поступово каракулі упорядковуються, рука 
все більше підкорюється волі малюю щось? Оточення дитини повинно до-
помагати йому розвивати і координувати рухи. 

В 3–4 роки із хаосу ритму каракулів і барвистих кольорових цяток 
народжується асоціативний малюнок. Дитина починає вгадувати у випад-
кових сполученнях ліній і форм реальні предмети. 

Марія Монтессорі у «Відкритті дитини» сказала: «Ми не вчимо ма-
лювати; через малювання ми даємо можливість приготувати інструмент і 
можливості експресії (виразності). Ось це, я вважаю, – справжня мета ві-
льного малювання» [8]. 

У 60-ті роки під керівництвом Л. Венгера і О. Запорожця проводила-
ся ціла серія досліджень із проблеми значення, змісту і методів сенсорного 
виховання в дошкільній дидактиці, система Марії Монтессорі після деся-
тиліть забуття і критики знову дістала високу оцінку. Разом із тим психо-
логічний аналіз, який дає системі М. Монтессорі Л. Венгер, збігається з 
думками С. Русової. 

Відтак можна зробити висновок, що більшість із оригінально і не-
стандартно розроблених С. Русовою і М. Монтессорі проблем виховання 
та розвитку дітей не лише не втратили значущості, а, навпаки, ще і очіку-
ють на реалізацію в майбутньому. І цілком вірогідно, що актуальними во-
ни будуть і в ХХІ столітті. 

Кожний з педагогів вніс свій внесок в розробку методики і практики 
суспільного дошкільного виховання, тому кожний з них, як ми вважаємо, 
мав право на свою точку зору. 
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