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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Одним із найголовніших завдань 

національної концепції реформування освіти є її демократизація та 

гуманізація, що передбачають утвердження людини як найвищої соціальної 

цінності, розкриття її здібностей, можливостей та задоволення різноманітних 

освітніх потреб. Державна національна програма „Освіта” розглядає 

потенціал особистості кожної дитини як найвищу цінність нації. Тому, 

основною метою навчально-виховного процесу є підготовка особистості як 

свідомого, активного суб’єкта, здатного вирішувати будь-які проблеми, 

творити, змінювати, удосконалювати навколишній світ та самого себе. 

 Гуманістична інтерпретація цілей спеціальної освіти полягає у тому, 

щоб зробити повноцінним і гідним існування й дітей з особливостями 

психофізичного розвитку. Питанням розвитку, навчання й виховання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в усьому світі надається 

надзвичайно важливого значення. Організована 6 належним чином 

корекційно-педагогічна, соціально-психологічна та реабілітаційна допомога є 

основою для успішного розвитку переважної більшості таких дітей, 

допомагає одержати їм необхідні для самостійного життя і праці знання, 

практичні вміння та навички.  

В Україні створено розгалужену мережу спеціальних дошкільних і 

шкільних закладів, в яких навчаються, виховуються, отримують комплекс 

корекційно-реабілітаційної, лікувально-оздоровчої допомоги діти, котрі їх 

потребують. Обов’язковим завданням цих закладів є цілісність навчально-

виховного й корекційного процесу, що націлені на кінцевий результат – 

розвиток особистості. Особливості розвитку дітей із інтелектуальними 

порушеннями зумовили необхідність розширення теоретичних та 

експериментальних досліджень умов виховання і навчання, пошук нових 



педагогічних технологій корекції та компенсації вад психофізичного 

розвитку. Спеціальні навчально-виховні заклади для дітей з вадами розвитку 

знаходяться на різних етапах нововведень. Одні стали на шлях 

експериментування, інші намагаються осмислити та впровадити в практику 

справжні інновації, деякі використовують досвід вітчизняних та зарубіжних 

педагогів, зокрема відомого італійського психолога, педагога та лікаря Марії 

Монтессорі (1870-1952). 

Зростаючий інтерес до наукових ідей і поширення досвіду 

М. Монтессорі в освітній галузі сприяв вивченню її методичної системи. 

Дослідженням педагогічної спадщини М. Монтессорі займалася значна 

кількість як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Різні аспекти виховної 

системи відомого італійського педагога, психолога, філософа, лікаря 

М. Монтессорі, її педагогічна діяльність аналізується в широкому спектрі 

наукових публікацій вітчизняних вчених, педагогів (А. Андрушко, 

В. Горюнова, І. Дичківська, Б. Жебровський, В. Золотоверх, Н. Кравець, 

Т. Михальчук, Т. Мостова, Т. Поніманська, Н. Прибильська,  О. Савченко, 

К. Стрюк). 

Система М. Монтессорі розкривається у працях провідних вчених Росії 

в галузі педагогіки, психології (Т. Афанасьєва, М. Богуславський, С. Володін, 

Д. Сороков, М. Сорокова, С. Сумнітельна, К. Сумнітельний, М. Якімова) та 

представників зарубіжної наукової школи (Г. Кольберг-Шредер, Р. Крамер, 

П. Лілард, Е. Стендінг, Д. Фішер, Е. Хейнсток, Т. Хелбруг). Для сучасної 

педагогічної науки характерною є тенденція до розробки новітніх технологій 

навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку на 

основі вивчення і використання класичної спадщини видатних педагогів. У 

цьому неоціненну послугу може надати педагогічний досвід відомого 

науковця  М. Монтессорі.  

Педагог на початку своєї професійної діяльності опікувалася дітьми з 

порушенням інтелектуального розвитку. Вона довела, що ці діти потребують 

створення особливих умов навчання і виховання, які б сприяли компенсації 



порушень і вільному природному розвитку особистості та забезпечували 

соціальну компетентність. Тому наукові ідеї М. Монтессорі залишаються 

актуальними у вирішенні сучасних проблем спеціальної освіти.  

Втім, як свідчить проведений нами аналіз, не всі етапи і напрями 

розвитку педагогічної системи М. Монтессорі одержали об'єктивне 

висвітлення в теорії спеціальної педагогіки. Історико-педагогічний аналіз 

праць відомих вчених-дефектологів радянського періоду (О. Грабаров, 

Г. Дульнєв, І. Єременко, Х. Замський та ін.) засвідчує, що в оцінці 

розроблених М. Монтессорі принципів раннього розвитку і вільного 

виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку привалювали 

необ'єктивність та упередженість. Тенденційно стверджувалося, що 

педагогічні ідеї М. Монтессорі зводилися до пасивної організації об'єктивних 

умов, за яких ніби автоматично розгортаються розумові здібності дитини 

(Г. Дульнєв), що корекційна робота з розумово відсталими дітьми 

обмежувалася подоланням вад чуттєвої сфери, залишаючи поза увагою 

розвиток таких психічних процесів, як пам'ять, мислення, мовлення тощо 

(І. Єременко). 

Із розвитком української державності, відродженням національної 

самобутності, проголошенням курсу на інтеґрацію в Європейський 

освітянський простір виникає необхідність глибокого переосмислення  

спадщини педагогів минулого, визнаних класиками світової педагогіки, з 

метою неупередженої, об'єктивної оцінки їхніх педагогічних надбань, 

поглядів, переконань та використання їх у сучасній спеціальній педагогіці. 

Недостатня розробленість означеної проблеми, її важливість у процесі 

модернізації змісту спеціального навчання дітей з інтелектуальними 

порушеннями та удосконалення методів корекційного навчання зумовили 

вибір теми магістерської роботи «Використання методики Марії 

Монтессорі у вихованні та розвитку дітей з обмеженими розумовими 

можливостями». 

Мета дослідження полягає у здійсненні системного історико-



педагогічного аналізу науково-педагогічної діяльності М. Монтессорі та 

висвітленні внеску педагога у розв’язання проблеми виховання та розвитку 

дітей з обмеженими розумовими можливостями. 

      Об’єкт дослідження – педагогічна спадщина М. Монтессорі.  

      Предмет дослідження – розвиток та виховання дітей з обмеженими 

розумовими можливостями засобами М Монтессорі. 

Вище названі мета, об'єкт, предмет дослідження дозволили 

сформулювати наступні основні завдання дослідження: 

1). з'ясувати стан проблеми, що досліджується, у психолого-педагогічній 

літературі та педагогічному досвіді; 

2). проаналізувати теоретичні засади розвитку і виховання дітей з 

обмеженими розумовими можливостями засобами М Монтессорі 

3). виявити психолого-педагогічні умови і провідні чинники реалізації 

концепції раннього розвитку та вільного виховання дітей з обмеженими 

розумовими можливостями засобами педагогіки М Монтессорі. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатуючий і формуючий етапи; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

          Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати та 

розроблені педагогічні умови виховання дітей з обмеженими розумовими 

можливостями засобами монтессорі-педагогіки можуть бути використані в  

ДНЗ (дитячих навчальних закладах)  із інклюзивною формою навчання. 



Апробація дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Інклюзивна педагогіка: теорія, методика, практика» (Умань, 28 бер. 2020 р.) 

Публікації автора за темою дослідження. Вісник науково–дослідної 

лабораторії «Інклюзивна педагогіка» за матеріалами ІІІ всеукр. наук.–практ. 

конф. «Інклюзивна освіта : теорія, методика, практика» (Умань, 28 березня 

2019 р.):  Вип. ІІІ. Умань: ПП «Мороз», 2019. – С. 27–29. 

Структура дослідження.  Магістерська робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків, таблиць.  

.  

ВИСНОВКИ 

      В результаті проведеного дослідження подається теоретичне 

узагальнення нових підходів до використання педагогічного досвіду 

М. Монтессорі у розв’язанні проблеми виховання та навчання дітей з 

обмеженими можливостями та сформулювати наступні висновки: 

       1. Аналіз наукових праць М. Монтессорі показав, що її педагогічна 

система створена на основі роботи з розумово відсталими дітьми. Основними 

положеннями даної системи є визнання самоцінності дитячого життя, 

врахування інтересів та потреб кожної дитини, створення спеціальних умов 

для навчання, які б забезпечували процеси саморозвитку та самовиховання 

особистості, шанобливе ставлення дорослого до дитини. 

        У своїх філософських поглядах італійський педагог розкрила сутність 

поняття „дитяче життя” та диференціювала ролі дорослого і дитини у житті з 

метою удосконалення оточуючого середовища та себе як особистості. Як 

психолог, М. Монтессорі розробила вікову періодизацію розвитку дитини, 

визначивши сензитивні періоди розвитку, що впливають на формування 

певних психічних функцій. Важливого значення вона надавала активізації 

діяльності дитини, вказувала на роль праці, у ході якої відбувається розвиток 

уваги та вольових процесів. Науковець визначила три ступені формування 



волі: повторення дії, самодисципліна, слухняність. 

        2. Аналізуючи педагогічну та наукову спадщину М. Монтессорі, ми 

визначили нові, раніше не розкриті в історико-педагогічних дослідженнях, 

педагогічні принципи,: рання педагогічна допомога, диференційований підхід 

у навчанні, раціональне використання дидактичного матеріалу, діяльнісний 

підхід у навчанні, педагогічний оптимізм, гуманістична спрямованість 

педагогічного процесу. Розкрито також дидактичні умови їх реалізації, зміст і 

напрями навчально-виховного процесу за ідеями М. Монтессорі. 

        3. Основоположні ідеї М. Монтессорі полягають в тому, що виховання 

дитини потрібно починати з народження й здійснювати впродовж усього 

життя. У немовляти існує певна психічна сила, що допомагає йому 

розвиватися. Тому у вихованні дитини раннього віку слід надавати 

важливої уваги використанню внутрішніх можливостей психіки. 

Необхідною умовою реалізації раннього розвитку дитини є розвиток 

відчуттів у певному порядку, тобто виховання сенсорної культури. У перші 

три роки життя малюк володіє „вбираючим мисленням”, за допомогою 

якого відбувається природне накопичення вражень про оточуючий світ, 

проходження первинної соціалізації. 

 


