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Добробут

Ми переїхали до Гельсінкі наприкінці липня, 
і до початку занять у школі в середині серпня 
ми з сім’єю кілька вечорів прогулювалися на-
шим новим містом. Я пам’ятаю, що в кожному 
парку бачив щось незвичне: десятки місцевих 
жителів нічого не робили, а просто сиділи на 
ковдрах, пили вино та спілкувалися. Здавалося, 
вони не поспішали щось робити. Вони просто 
насолоджувалися теплими сонячними вечорами 
зі своїми близькими друзями.

Життя у Фінляндії здавалося набагато по-
вільнішим, ніж темп життя Америки. Зізнаюся, 
що після галасливого Бостона спокійна атмосфе-
ра Гельсінкі спочатку дуже мене приваблювала, 
хоча я продовжував скептично сприймати такий 
підхід до життя. Чого, в кінцевому підсумку, до-
сягають ці люди на ковдрах, годинами нічого не 
роблячи, думав я?

Незважаючи на поступове згасання під час 
четвертого року викладацької діяльності, я все 
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ще чіплявся за думку (після кількох років перебуван-
ня у Гельсінкі), що моя цінність визначається моєю 
продуктивністю. «Тіме, ти не возовик, — постійно 
нагадував мені мій учитель-наставник у Бос тоні. — 
Ти — людина». Та мені було потрібно, щоб хтось повто-
рив мені ці слова, навіть коли я вже жив у Фін ляндії.

Здається, що повільний темп життя цієї крихітної 
скандинавської країни, зрештою, передався і мені, 
бо упродовж цих трьох тижнів навчання у Гель сінкі 
я навмисно намагався менше працювати після шко-
ли. Повернувшись додому наприкінці дня, я залишив 
шкільну роботу у своєму рюкзаку (що спочатку зда-
валося мені дуже неприродним), щоб зосередитись на 
іграх з моїм однорічним сином і поговорити з дружи-
ною.

У Гельсінкі я почав відчувати себе більш віль-
ним, але, зізнаюся, в школі була зовсім інша ситуа-
ція. Спочатку я не був готовий прийняти такий підхід 
у своїй роботі вчителя, тож мої фінські колеги почали 
це помічати.

Як і казала дружина, у гельсінкській школі були 
часті 15-хвилинні перерви, і мої колеги, зазвичай, про-
водили більшість таких перерв у кімнаті для вчителів. 
(Під час перерв кілька вчителів почергово наглядали 
за молодшими учнями надворі та за старшими учня-
ми — в приміщенні.) Але навіть після трьох тижнів ви-
кладання я все ще не встиг звикнути до вільних хви-
лин у кімнаті відпочинку зі своїми колегами. Щоранку 
я швидко заходив туди, щоб захопити свою пошту, а по-
тім вирушав прямісінько до класу.

У ті короткі миті, які я знаходився у кімнаті відпо-
чинку, я побачив щось подібне до того, що відкрив для 



Розділ 1. Добробут 27

себе, коли прогулювався парками в центрі Гельсінкі. 
Більшість моїх колег попивали каву, проглядали га-
зети і неспішно спілкувалися один з одним. І часто, 
проходячи повз кімнату для відпочинку, я чув, як 
вони голосно сміялися. Зізнаюся, я почав підозрюва-
ти, що мої колеги ледачі.

У вересні протягом тижня троє моїх фінських колег 
зауважили, що вони стурбовані, що я можу «згоріти» 
на роботі, бо вони не бачать мене в кімнаті для вчи-
телів. Я зізнався їм, що проводжу всі ці 15-хвилинні 
перерви у своєму класі, працюючи над різними на-
вчальними завданнями. Усі троє колег запропонува-
ли мені змінити мій заведений порядок.

Спочатку я сміявся над їхньою турботою. А їм від-
повів, що знаю, що таке «горіти», і запевнив, що у мене 
все добре. Та вони залишалися непохитними, оскіль-
ки доволі серйозно ставилися до можливості мати ко-
роткі перепочинки упродовж дня. Одна з моїх колег 
сказала мені, що їй потрібно щодня проводити кіль-
ка хвилин у кімнаті для відпочинку разом з іншими 
вчителями, аби збавити темп. Вона стверджувала, що 
завдяки цьому стала кращим вчителем.

Скажу чесно, я почувався збитим з пантелику, 
тому що виявилось, що більшість моїх фінських ко-
лег не підтримують моє прагнення працювати без-
перервно. Проте я завжди вважав, що кращими ви-
хователями були саме ті, хто працював найважче, 
навіть якщо це означало спати всього кілька годин 
на добу, пропускати перерви на обід, заощаджуючи 
час на підготовку до уроків, і ніколи не знаходити час 
на спілкування з колегами. Багато вчителів, якими 
я найбільше захоплювався у Сполучених Штатах, 



Як навчають у Фінляндії28

були сповнені пристрасті до своєї професії, як і я, але 
завжди здавалося, що вони знаходяться на межі своїх 
сил. Та в Гельсінкі я не бачив, щоб мої фінські колеги 
працювали в обідній час або залишалися на весь день 
у класних кімнатах. Майже завжди вони вигляда-
ли відносно спокійними порівняно з тим, що я бачив 
у американських школах. Як не дивно, це стосувалось 
і їхніх учнів.

Я чув від кількох критиків фінської моделі осві-
ти, що однією з основних причин, з якої Сполученим 
Штатам не вдається перейняти досвід цієї крихітної 
північної країни, є культурні відмінності. Хоча вва-
жаю, що це одна зі сфер, в якій ми якраз і можемо 
перейняти досвід фінських шкіл. Наші американські 
культурні пріоритети, згідно з якими, в кінцевому під-
сумку, гонитва за успіхом (або за звання найкращого) 
має найбільше значення у житті, значно погіршують 
наше благополуччя, а отже, благополуччя дітей нашої 
нації.

Багатьох американських дітей починають штовха-
ти до успіху ще з пелюшок. Це особливо помітно серед 
заможних сімей. Батьки купують їм дидактичні карт-
ки та освітні ігри, а для дошкільнят розшукують най-
кращі дитсадки, які можуть коштувати понад 30 тис. 
доларів на рік, щоб їхні діти із самого початку мали 
перевагу в освіті. Деякі американські батьки відмов-
ляються відправляти своїх дітей до дитячого садоч-
ка — явище, яке дослідники називають «червоною 
ганчіркою», — щоб їхні діти були на рік старшими 
і більш розвиненими, що, гіпотетично, гарантуватиме 
їм перевагу в навчанні. Під час навчання у середній 
школі дехто з батьків наклеюють на бампери своїх 



Розділ 1. Добробут 29

машин наліпки з написом «Гордий батько відмінни-
ка». У старших класах багатьом школярам радять за-
повнювати свої резюме, якщо вони хочуть потрапити 
до найкращих коледжів. Тому учні зі шкіри геть пнуть-
ся, аби підтримати високий середній бал. Вони заван-
тажують себе позакласною діяльністю, беруть уроки 
з більш поглибленого вивчення шкільної програми та 
відвідують приватні заняття з підготовки до екзамену 
на визначення академічних здібностей. Інтенсивність 
таких спроб перевершити інших у старших класах ва-
ріюється по всій країні (приміром, у Пало-Альто, штат 
Каліфорнія, рівень самогубств серед учнів середньої 
школи залишається вражаюче високим).

Емма Сеппала, дослідниця зі Стенфордського уні-
верситету та автор книги «Слід щастя» (2016), прига-
дує свій перший досвід роботи стажистом у великій 
паризькій газеті у Франції. Рано-вранці вона вже 
бігала між другим поверхом та підвальним примі-
щенням, розносячи службові записки та інші речі. 
На другому поверсі у кабінетах Сеппала бачила бага-
тьох американських авторів, а в підвальному примі-
щенні французькі робітники працювали на друкар-
ських станках.

На другому поверсі напруга витала у повітрі. 
Тут панувала тиша, яку порушував тільки 
звук ударів по клавішам. Редактори, біль-
шість з яких мали надмірну вагу і темні кола 
під очами, вдивлялися у свої екрани, тримаю-
чись відокремлено та поїдаючи піцу за своїми 
столами. А в цей час у підвалі настрій був 
абсолютно святковим. На величезному столі 
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були викладені французьке вино, сир і хліб... 
Незабаром я відчула, що мені більше хочеться 
приєднатися до цієї радісної підвальної атмо
сфери.

Бігаючи поверхами між цими двома група-
ми людей, я думала: «Ось команда редакторів, 
письменників та працівників преси, які працю-
вали упродовж усієї ночі, щоб закінчити й ро-
зіслати газету до світанку. Так, ці дві групи 
виконували різні завдання і походили з різ-
них культур, але вони обидві працювали, щоб 
встигнути до одного й того самого дедлайну... 
Ніч за ніччю, незважаючи на труднощі, обидві 
групи успішно виконували свою роботу. Проте 
досягали вони цього зовсім протилежними спо-
собами: одна група працювала в стресі, була 
виснаженою та нездоровою, інша — щаслива, 
енергійна і процвітаюча.

Уперше прочитавши цей уривок з книжки «Слід 
щастя», я одразу ж подумав про те, як чітко опис друго-
го поверху газетного видавництва, наданий Сеппала, 
відображав мій досвід в американських школах, і як 
її опис друкарні відповідав моєму досвіду у фінських 
школах. Як американські письменники та фран-
цузькі робітники, так і вчителі в Америці та вчителі 
у Фінляндії працюють над своєчасним виконанням 
одного завдання: зробити усе, щоб діти могли плідно 
навчатися. Але, як показує мій досвід, процес досяг-
нення означеної мети зазвичай у цих двох країнах має 
різний вигляд: в одній підхід до навчання виглядає 
швидшим, складнішим та більш цілеспрямованим, 
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а в іншій — більш повільним, м’яким та зосередже-
ним на добробуті.

«Десятиліття досліджень показали, що щастя — 
це не результат успіху, а, швидше, його предтеча, — 
пише Сеппала. — Інакше кажучи, якщо ви хочете 
досягти успіху, то маєте бути більш схожими на фран-
цузьких друкарів з підвалу».

Підґрунтям для відчуття щастя є задоволення на-
ших основних потреб, тому адекватний сон, їжа, вода, 
одяг та притулок є необхідною передумовою як для 
нас самих, так і для наших школярів. У розвинених 
країнах, таких як Сполучені Штати та Фінляндія, 
вчителям, звичайно, не доручають піклуватися про ді-
тей, які вступають до школи з невирішеними основни-
ми потребами. Згідно з даними Національного цен-
тру допомоги бідним дітям за 2016 рік, понад 16 млн 
дітей США — близько 22% від загальної чисельності 
населення — походять із сімей з доходами, нижчими 
за рівень американської федеральної межі бідності, 
і, на жаль, я визнаю, що значна частина американ-
ського учнівського контингенту живе в умовах відсут-
ності продовольчого забезпечення або навіть не має 
де жити. Ситуація, коли діти приходять у навчаль-
ні заклади з невирішеними основними потребами, 
є надзвичайно складною справою, а я не маю таких 
повноважень, аби давати якісь поради. Що я можу за-
пропонувати — то це кілька стратегій, яких навчився 
у фінських школах і які сприяють покращанню фі-
зичного, емоційного та психічного стану вчителів та 
учнів. І ці прості кроки, в кінцевому підсумку, впли-
вають на якість викладання та навчання і роблять об-
становку в наших класах більш радісною.
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Заплануйте паузи для відпочинку
Якось один із моїх п’ятикласників Семі* підійшов до 
мене, ледве переставляючи ноги, як зомбі, і прошепо-
тів: «Мені здається, що я зараз вибухну! Я не звик до 
такого розкладу». І я йому повірив. Від злості на його 
чолі почали виступати червоні плями.

Чорт забирай, подумав я, це не найкращий спосіб 
почати свій перший рік викладання у Фінляндії. Це 
був лише третій день моєї роботи в школі, а я вже до-
вів учня до нервового виснаження. Я відвів його убік 
і швидко дізнався, що саме його так засмутило.

Протягом першого тижня роботи в школі я поста-
вився до складання розкладу занять для свого п’ятого 
класу дуже творчо. Як відомо, учні у Фінляндії зазви-
чай мають 15-хвилинні перерви на кожні 45 хвилин 
уроків. Під час типової перерви діти виходять на ву-
лицю, щоб гратися і спілкуватися з друзями.

Я не бачив сенсу в таких частих перервах. 
Працюючи вчителем у Сполучених Штатах, я, за-
звичай, проводив зі своїми учнями в класі послідов-
ні години. Тож цю модель я намагався відтворити 
і у Фінляндії. Фінський спосіб здавався мені занадто 
м’яким, і я був переконаний, що діти краще навчають-
ся за умови довшої тривалості уроків. Тому і вирішив 
позбавити своїх учнів їхньої регулярної запланованої 
перерви та навчати два уроки поспіль, а вже тоді зро-
бити подвійну 30-хвилинну перерву. Тепер я зрозу-
мів, чому на чолі Семі з’явилися червоні плями.

Подумавши, я зрозумів, що американський підхід 
не такий уже й хороший. Приблизно через 45 хвилин 

* Усі імена учнів замінені на вигадані. — Прим. авт.
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у класі мої американські учні починали працюва-
ти повільно і знехотя. Але вони ніколи й не думали 
обурюватись, як цей фінський п’ятикласник-коротун, 
який закомизився вже на третій день навчання. У ту 
мить я вирішив опанувати фінську модель організації 
перерв.

Щойно я включив ці короткі перерви у розклад, 
то більше не бачив у своєму класі млявих, схожих 
на зомбі дітей. Протягом усього навчального року 
мої фінські учні підскоком поверталися в клас після 
15-хвилинної перерви. І найголовніше, під час уроків 
вони були більш зосередженими.

Спочатку я був переконаний, що здійснив новатор-
ське відкриття: часті перерви допомагали учням за-
лишалися бадьорими цілий день. Але потім я згадав, 
що фіни знали про це впродовж багатьох років — вони 
робили для своїх учнів такі перерви із 1960-х років.

У своєму прагненні зрозуміти цінність фінської 
практики я натрапив на роботу Антоні Пеллегріні, ав-
тора книжки «Перерва в заняттях: її роль у галузі освіти 
та розвитку» та видатного професора педагогічної пси-
хології в Міннесотському університеті, який пропагу-
вав цей підхід протягом понад десяти років. У Східній 
Азії, де багато початкових шкіл надають своїм учням 
10-хвилинну перерву після приблизно 40 хвилин нав-
чання у класі, Пеллегріні спостерігає те ж саме явище, 
яке я спостерігав у своїй фінській школі. З’ясувалося, 
що після цих коротших перерв учні також були більш 
зосередженими під час уроків (Pellegrini, 2005).

Не задовольняючись самими лише неофіційними 
даними, Пеллегріні та його колеги провели серію екс-
периментів у загальноосвітній початковій школі США, 
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щоб вивчити зв’язок між тривалістю перерв та уваж-
ністю на уроці. В кожному з дослідів учні були більш 
уважні після перерви, ніж перед перервою. Вчені та-
кож виявили, що діти ставали менш зосередженими, 
коли на перерви залишалося менше часу, або, інакше 
кажучи, коли урок затягувався (Pellegrini, 2005).

У Фінляндії вчителі початкових класів знають це 
на інтуїтивному рівні. Під час частих перерв вони від-
правляють дітей на вулицю — в дощ або в сонце. І діти 
самі вирішують, як вони проведуть свої перерви.

Хоча мені подобається фінська модель, я розумію, 
що необхідність щогодини спускати з прив’язі п’яти-
класників на шкільний майданчик стане для біль-
шості шкіл великою зміною. За словами Пеллегріні, 
для того, щоб перерви приносили користь, вони не 
обов’язково повинні проходити на відкритому повітрі. 
В одному з експериментів у загальноосвітній початко-
вій школі діти проводили свої перерви безпосередньо 
у школі, і результати збігалися з результатами інших 
експериментів, упродовж яких діти проводили пере-
рви на відкритому повітрі: після таких перерв учні 
були більш зосередженими на уроці (Pellegrini, 2005).

У Фінляндії схвильований п’ятикласник допоміг 
мені усвідомити, що тільки-но я почав сприймати пе-
рерву як спосіб отримання максимальної користі з нав-
чання, я перестав почувати себе винним через скоро-
чення часу класних занять. Результати досліджень 
Пеллегріні підтверджують, що часті перерви підвищу-
ють увагу в класі. З огляду на це, нам більше не по-
трібно боятися, що учні не встигнуть вивчити те, що їм 
потрібно вивчити, якщо ми дозволимо їм відключатися 
від своєї роботи кілька разів протягом шкільного дня.
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* * *

За рік до мого приїзду до Гельсінкі американський 
дослідник та кінезіолог Деббі Рея відвідала фінські 
школи, і їхні часті 15-хвилинні перерви також її на-
дихнули. Повернувшись до Штатів, вона провела екс-
периментальне дослідження, щоб оцінити навчальні 
переваги фінського графіку порівняно з перервами 
різної тривалості між уроками протягом шкільного 
дня (Turner, 2013).

Нині дослідницький проект Реї запроваджено 
в кількох американських школах кількох штатів, і його 
перші результати виявились досить перспективни-
ми. Викладачі початкової школи Ігл-Маунтін у Форт-
Ворті, штат Техас, повідомляють про значущі зміни 
в результатах навчання своїх учнів, у яких щодня було 
по чотири 15-хвилинні перерви; діти були більш уваж-
ними і не так часто відволікалися на балачки. Одна 
вчителька першого класу навіть зауважила, що її учні 
більше не гризуть олівці (Connelly, 2016).

Дослідження Рей є надзвичайно важливим, і, зда-
ється, що національна зацікавленість у збільшенні 
кількості перерв у американських школах досить ви-
сока. Однак, хоча в американській освіті і спостеріга-
ються зсуви, багато вчителів та учнів США не мають 
змоги імітувати фінську модель. На щастя, будь-який 
клас, навіть не фінський, може долучитися до переваг 
багаторазових перерв упродовж дня.

Спочатку я думав, що справжня цінність таких пе-
рерв у фінському стилі пов’язана зі свободою дій, але 
потім змінив свою думку. Я дійшов висновку, що ос-
новна перевага фінських перерв полягає в тому, що 
вони допомагають дітям зберігати зосередженість, 
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освіжаючи їхні мізки. Даніель Левітін, професор 
психології, поведінкової нейробіології та музики 
в Університеті Макгілла, вважає, що відпочинок для  
мозку у вигляді регулярних перерв сприяє зростанню 
продуктивності та творчості. «Ви повинні дати своє-
му мозку час на засвоєння всієї нової інформації», — 
зауважив він в інтерв’ю для освітнього блогу «Зсув 
свідомості» (Schwartz, 2014). Але навіть без заплано-
ваних перерв у школі, розум природним чином від-
почиває під час байдикування, яке «дозволяє оновити 
і звільнити всі ті нейронні схеми, які зав’язуються, 
коли ви зосереджені, — стверджує Левітін. — Дітей 
не слід надмірно навантажувати. Вони повинні мати 
перерви, які сприяють спонтанності та творчості» 
(Schwartz, 2014).

Існують різні способи влаштовувати короткі пере-
рви для мозку, однак не слід забувати про найваж-
ливіше: вони мають бути регулярними і тільки тоді 
приноситимуть учням користь. Тобто буде цілком ро-
зумно спланувати їх протягом дня. Для початку було 
б непогано запропонувати всьому класу робити пере-
рви для відпочинку мозку після кожних 45 хвилин 
навчання — так само, як і в багатьох фінських шко-
лах. Але навіть таких перерв може виявитись замало 
для ваших учнів. Важливо те, щоб ви уважно стежили 
за  дітьми. Якщо вам здається, що учні стали млявими 
ще до того, як минуло 45 хвилин уроку, то для їхньої 
користі краще запропонувати зробити відпочинок для 
мозку просто зараз.

У книжці «Перевантажені» (2014) журналістка 
Бри гіта Шульте занурюється в проблему боротьби 
за збереження рівноваги між роботою та особистим 
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життям. Автор пропонує різні стратегії зі сприяння 
благополуччю. Одним із її улюблених методів є те, 
що вона називає пульсацією — перемикання між ро-
ботою та відпочинком. Пульсація ґрунтується на ідеї, 
що, витрачаючи увесь свій час на роботу, ми порушує-
мо природний ритм, який сприяє процвітанню нашо-
го організму і завдяки якому відбувається чергування 
роботи та відпочинку.

У різних контекстах пульсація виглядає по-різно-
му. Шульте вказує на важливість регулярних перерв 
протягом робочого дня (стиль фінського шкільного 
навчання). Сама вона працює журналісткою і на-
магається розподіляти свій робочий час по півтори 
години з перервами протягом усього дня, під час 
яких є доступною по телефону та електронній пошті 
(Schulte, 2014).

Який вигляд пульсація мала б у класі? Що ж, це 
можуть бути просто заплановані перерви для учнів 
між довгими уроками. Під час таких перерв учні не 
обов’язково повинні отримувати повну свободу дій, як 
це відбувається у Фінляндії. Вчителі можуть запропо-
нувати кілька альтернатив проведення часу на вибір, 
щоб їхні учні могли вибрати з діапазону опцій 10 хви-
лин вільного читання, вільного письма або, напри-
клад, зіграти у веселу математичну гру.

Час на вибір повинен відповідати трьом вимо-
гам: високий рівень радості, незалежність та новиз-
на. Змушувати кожного тихенько читати впродовж 
10 хвилин — це не перерва, особливо якщо ваші учні 
протягом останньої години займалися читанням. 
Але якщо після заняття з читання кожний отримає 
можливість обрати з кількох цікавих варіантів, це 
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збадьорить дітей і стане хорошою підготовкою до на-
ступного уроку, яким би він не був.

Перерви між уроками особливо важливі для почат-
кових шкіл, де учні та вчителі, зазвичай, проводять 
у класі кілька годин поспіль. Для вчителів середніх та 
старших класів планування таких перерв може бути 
не менш важливим, оскільки їхні учні щоденно про-
водять від 45 до 50 хвилин у своїх класних кімнатах 
і мають лише кілька хвилин несистематизованих пе-
рерв між уроками. (Натомість для вчителів середніх 
шкіл було б корисним починати чи завершувати урок 
медитацією (див. далі розділ «Зберігайте спокій»).)

Я з’ясував, що деяким учням перерви потрібні 
значно частіше, ніж їхнім одноліткам. А один із спо-
собів створити належні умови навчання для таких уч-
нів — це запропонувати їм місце у класі, де вони мо-
жуть влаштовувати собі перерву. Дослідниця Аманда 
Морено відзначила важливість так званого спокій-
ного місця. Вчителі розповідали Морено, що завдяки 
спокійним місцям тим учням, у яких зазвичай спо-
стерігалося по кілька спалахів гніву на день, вдалося 
позбутися цієї проблеми (Deruy, 2016).

Також буде досить мудро поговорити зі своїми уч-
нями про те, що ви, намагаючись допомогти їм краще 
вчитися, вводите у шкільний день заплановані перер-
ви і хочете почути з цього приводу їхню думку стосов-
но ідеальних варіантів для проведення означеного 
часу (із самостійною діяльністю, яка здається їм новою 
і приємною). Цей вчинок не лише сприятиме відчуттю 
сумісної відповідальності в учнів, а й, імовірно, дасть 
вам можливість отримати цінну інформацію.




