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THE ROLE OF THE Y. KOMENSKY PEDAGOGICAL SYSTEM IN THE
STUDY OF PERSONALITY
У статті акцентується на ролі педагогічної системи Я. Коменського у вихованні особистості, оскільки він закликав учителів розвивати
пізнавальні здібності учнів, особливо турбуватися про вироблення
в них прагнення до самостійної активної роботи з набуття знань і застосування їх у житті. Автор наголошує на тому, що педагог розглядав питання навчання і виховання
в нерозривній єдності. У статті виокремлено три основні складники
виховання. Мету виховання Я. Коменський убачав не тільки у знаннях, але й у комплексі моральних
якостей, якими повинна володіти
кожна людина. Важливе значення у
моральному вихованні він відводив
також прикладу дорослих, систематичному привчанні дітей до корисної діяльності, виконання уставлених правил поведінки.
© А. Кузьмінський, Т. Кучай,
Л. Кузьмінська
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Summary. The article examines
t h e r ol e of Y. A . K om en s ky' s
pe da gog i c a l syst em i n t h e
ed uc a t i on of t h e i n di vi d ua l .
Kom e n s ky ur ge d t ea ch er s t o
develop the cognitive abilities of
students, especially to worry about
de ve l opi n g t h ei r de si r e for
i n de pe n d en t a ct i ve wor k on
acquiring knowledge and applying
them in life. It is emphasized that
the teacher considered the issue of
education and upbringing in an
i n s epa r a bl e un i t y. T h e a r t i cl e
outlines three main components of
education. Komensky saw the goal
of education not only in knowledge,
but also in the complex of moral
qualities that each person must
possess. An important role in moral
education, he also gave an example
of adults, the systematic accretion
of children to useful activities and

to implement the rules of conduct.
Pur pose of t he r esea r ch : t o
reveal the role of Y. A. Komensky's
pe da gog i c a l syst em i n t h e
education of personality.
Research methods. During the
wor k on t h e pu bl i ca t i on , t h e
fol l owi n g m et h ods wer e used:
t h eor e t i c a l
( a n a l ysi s
of
ph i l os op h i ca l ,
pe da gogi ca l ,
psychological literature) in order to
substantiate the initial provisions
of t h e st ud y; a n i n t e r p r et i veanalytical method on the basis of
which the study of Ukrainian and
foreign sources was carried out
us i n g
syn t h es i s ,
a n a l ysi s,
systematization and generalization.
Key words: teacher, education,
education, school, idea.
Мета: розкрити роль педагогічної системи Я. Коменського у
вихованні особистості.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Розвиток на-
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ціональної системи освіти є одним
зі стратегічних завдань української держави. Зумовлена об'єктивним и потребам и украї нського
суспі льства ідея наці она льної
школи вибудовувалася впродовж
усієї української історії через досягнення не лише вітчизняної, але
й зарубіжної педагогічної думки.
Тому дослідники історії педагогіки, звертаючись до цього завдання, усе частіше апелюють до попереднього досвіду його вирішення, осягаючи надбання української й зарубіжної гуманістики періоду її динамічного інституційного та професійного становлення у
другій половині ХІХ – першій половині ХХ століть.
Вивчення еволюції історикопедагогічної думки дозволяє також виявити коло питань, які порушили вчені минулого, окреслити проблеми, досі не вивчені або
вивчені недостатньо вичерпно,
об' єкти вно простежит и педа гогічні процеси, які відбувалися в
Україні і поза її межами в різні періоди. Аналіз історико-педагогічних праць засвідчує, що найбільш
досліджуваною постаттю серед зарубіжних педагогів в Україні і світі
є видатний чеський мислитель
XVII століття Я. Коменський.
Неабиякий інтерес вітчизняних
дослідників до творчості Я. Коменського підтверджує аналіз наукової коменіологічної літератури
в різні історичні пері оди. Українські вчені шукали в його бага тій різнопланові й спа дщині
відповіді на актуальні потреби тогоча сної педагогі чної науки і
практики. Водночас оцінка його
доробку залежала від суб'єктивних чинників – ідеологічних, релігійних, культурно-освітніх і політичних. Особливо це стосується
тих країн, які часто зазнавали
відчутних трансформаційних змін
(р ев ол юц і ї , м і ж на ці он а л ьн і ,
етнічні, релігійні конфлікти тощо).
До таких належить й Україна, яка
у ХХ столітті пройшла складний
шлях творення власної незалежної
держави (Лучкевич, 2009).
Аналіз досліджень і публікацій. Вивченням педагогічної
діяльності Яна Амоса Коменського займалися Т. Алєксєєнко, І. Боберський, А. Джуринский, Ю.
Жданович, І. Зайченко, Н. Корпач,
В. Кларін, В. Кравець, С. Левицький, Д. Лордкіпанідзе, Б. Мітюко-
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ва, В. Москаленко, Р. Охрімчук, Д.
Скільський, Ю. Старосольський,
А. Хуторський та інші.
Методи дослідження. Під час
роботи над публікацією було використано такі методи: теоретичні
(аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури) з
метою обґрунтування вихідних
положень дослідження; інтерпретаторсько-аналітичний метод, на
основі якого здійснювалося вивчення українських і зарубіжних
джерел із застосуванням синтезу,
аналізу, систематизації та узагальнення.
Виклад основного матеріалу
дослідження. Особливе місце в
педагогі чні й системі Яна Ком енського з а йм а є вчення про
роль вчителя у вихованні особистості. Уся робота школи, її успіхи
та невдачі залежать від учителя.
Він формує з дитини майбутню
людину, має залишатись добрим,
уважним, одночасно суворим і
вимогливим. "Ти не можеш діяти
як учитель, якщо ти не ставитимешся як батько".
Учитель повинен бути відданим справі навчання і виховання
дітей, любити свою професію, не
бути заробітчанином, а прагнення покинути цю професію в погоні за грошима веде до того, що
він не може бути "живим зразком" для учнів. Коменський закликав учителів розвивати пізнавальні здібності учнів, особливо
турбуватися про вироблення в них
прагнення до самостійної активної діяльності з набуття знань і застосування їх у житті.
Велика заслуга Яна Коменського полягає в тому, що він пов'язував педагогічну професію із
соціальними явищами. Учений
зазначав, що діяльність педагога
зумовлюється вимогами, які суспільство висуває до школи, і вимагав, щоб, з одного боку, населення ставилось з повагою до вчителя, а з іншого – сам учитель розумів, яку важку благородну державну функцію він виконує, і був
сп ов не ни й п оч ут тям в ла сн ої
гідності (Кузьмінська, 2016).
Я. Коменський різко критикував пануючий у його час шкільний
режим взагалі та індивідуальногрупову форму організації занять
особливо. За старою системою
учитель працював індивідуально з
кожним учнем, а це значно обме-

жувало його можливості. Педагог
міг займатися одночасно із 7–8
школярами, які ще й до того ж вивчали різний матеріал.
Необхідними елементами класно-урочної системи організації навчальної роботи Я. Коменський
вважав: 1) клас (групу осіб для навчання) з незмінним і стабільним
складом учнів одного віку (приблизно однаковим рівнем розвитку); 2) сталий розклад занять; 3)
послідовне чергування занять і перерв; 4) роботу вчителя з усім класом. Це давало можливість педагогу вести колективну роботу одночасно з усіма учнями, а всі учні
на занятті займалися одночасно
одним і тим самим.
Цікавими вважаємо погляди
дослідника і на структурну побудову уроку. Зосібна, він розрізняв
три ча стини уроку: початок –
відновлення в пам'яті учнів вивченого, опитування та концентрація
ува ги ; продовж ення – п ока з ,
сприймання, роз'яснення; закінчення – вправи, оволодіння уміннями, використання теорії. Ян
Амос Коменський вважав, що на
кожному уроці треба виділяти час
для опитування школярів, пояснення нового матеріалу та для
вправ із закріплення вивченого; на
кожному уроці вчитель повинен
визначити тему та сформулювати
головну мету (Голубєва, 2011).
Творча спадщина Я. Коменського мала великий вплив на розви ток св і т ов ої пе да гогі ки і
шкільної практики. Розглядаючи
питання навчання і виховання в
нерозривній єдності, педагог закликав до універсальної освіти спочатку рідною мовою, а потім і латинською – мовою науки і культури того часу. Мету виховання убачав не тільки в оволодінні знаннями, але й у розвитку моральних
якостей людини, з яких найбільш
ва жл иви м и в ва ж а в сп ра ве дливість і мужність.
Педагог виокремлює три основні складові виховання: наукова освіта, моральне виховання, релігійне виховання. Таке розуміння Я. Коменським завдань виховання є виразником його гуманістичного прагнення до всебічного розвитку особистості, заклику
людей до активних змін свого життя, до знищення всіх пороків у
суспільстві, недопущення війни та
військових дій. Мету виховання Я.
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Коменський розглядає не тільки у
знаннях, але й у комплексі моральних якостей, якими повинна володіти кожна людина. Він вважав, що
якщо в молоді не формувати, не
розвивати позитивні моральні, високодуховні якості з дитинства, то
порушиться гармонія особистості.
До найбільш важливих відносив
сп ра ве дл ив і с ть, п ом і р ні ст ь,
мужність. При цьому мужність
він визнавав категорією обов'язковою у трудовому вихова нні,
трудовій діяльності. Важливу роль
у моральному вихованні він відводив також прикладу дорослих, систематичному привчанні дітей до
корисної діяльності і до виконання уставлених правил поведінки.
Ураховуючи те, що Я. Коменський
у своїх працях приділяв велику
увагу релігії, у моральному вихованні акцентував увагу на формуванні релігійних чеснот: милосердя, благочесність, співпереживання, співчуття, жертовність, любов
тощо. Загалом учений довів, що
ефективний засіб виховання дітей
– привчання слідуванню священному писанню. Питання виховання і навчання Я. Коменський розглядав у нерозривній єдності; дидактику трактував як теорію освіти і навчання, як теорію виховання; закликав давати молоді широку ( уні ве рс а ль ну) о св і ту. Як
свідчить аналіз праць дослідника,
велика частина їх присвячена вивченню мови – спочатку рідної, а
потім латинської – мові науки і
культури, яка об'єднувала людей,
давала можливість спілкуватися
науковцям різних країн. Саме такий підхід характеризує і сучасний
стан розвитку мови в нашій країні

(Федяєва, 2017).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Я. А. Коменський – фундатор педагогіки
як окремої науки. Він першим у
світі теоретично обґрунтував весь
комплекс основних питань, які в
сукупності визначають педагогіку
як науку, зібравши і переробивши
у своїх творах весь досвід попереднього розвитку теорії і практики
навчання і виховання молодого
покоління. У працях видатного педагога знайшли відображення народна чеська педагогіка, антична
педагогічна спадщина, ідеї багатьох передових педагогів, особистий
досвід Я. Коменського. Отже, "Велика дидактика" є плодом узагальнення педагогічної спадщини того
часу, а також результатом дослідження причин і основ дидактичних способів і прийомів навчання
(Голубєва, 2011).
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