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Анотація: У статті висвітлено зміст та особливості праці вітчизняного 

психоаналітика і педагога В.Ф. Шмідт «Щоденник матері». Проаналізовано 

психоаналітичні аспекти спостереження матері за розвитком власного сина 

та окреслено їх значення щодо виховання дітей раннього віку. 
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Abstract: The article deals with the content and peculiarities work by national 

the psychoanalyst and teacher  V.F. Schmidt "Diary of a mother’s". The 

psychoanalytic aspects of observations mother for the development of his own son 

and their importance of education an early age children are analyzed. 
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Вступ. Реформування системи освіти та відродження культурно-

історичних традицій в сучасній Україні зумовлює завдання гармонійного та 

цілісного розвитку дитини як особистості, здатної в майбутньому до 

розв’язання різноманітних соціальних та економічних проблем. У зв’язку з цим 



актуальним є звернення до досвіду спостереження та виховання дітей, 

накопиченого вітчизняними психоаналітиками у 20-х роках минулого століття. 

Вони одні з перших відзначили новаторську роль психоаналізу в педагогіці, 

теоретично обґрунтували та експериментально дослідили роль 

психоаналітичного вчення у виховному процесі. 

Огляд літератури. У працях перших вітчизняних психоаналітиків, серед 

яких О.Н. Берштейн, І.Д. Єрмаков, С.Н. Шпільрейн, Є.С. Фрідман, М.В. Вульф, 

В.Ф. Шмідт, висвітлювалися питання теорії психоаналізу та особливості його 

застосування у практиці виховання дітей [2]. 

Окремі аспекти творчої спадщини В.Ф. Шмідт знайшли відображення у 

творчості сучасних науковців: О.М. Яницького [6], А.А. Парамонової [2], 

М.Л. Мельникової [1], О.С. Обухова [4]. 

Історично склалося так, що з публікаціями Віри Шмідт були більш знайомі 

європейські читачі, оскільки саме в німецьких журналах були видані її статті. 

Багато педагогів, психологів, психоаналітиків не раз чули про «Щоденник 

матері», були здійснені спроби публікацій уривків з цього твору, але цілісне 

видання, з науковими коментарями до недавнього часу не було здійснено. 

Мета статті: розкрити особливість та унікальність «Щоденника матері» 

В.Ф. Шмідт як цінного джерела з вивчення психічного розвитку дитини 

раннього віку на засадах психоаналізу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В.Ф. Шмідт – радянський 

психоаналітик українського походження упродовж всієї творчої наукової 

діяльності активно намагалась в експериментальному і просвітницькому 

режимі впровадити психоаналітичні підходи у виховання дітей. 

Будучи однією із співробітниць психоаналітичного експериментального 

закладу (Дитячого будинку-лабораторії «Міжнародна солідарність» (1921-1925 

рр.), вона зібрала величезний дослідницький матеріал про ранній розвиток 

дітей, їхні звички, особливості вияву почуттів і захоплень, про становлення 

їхнього характеру і стосунків з іншими. 



Однією з ґрунтовних праць Віри Федорівни є твір «Щоденник матері», у 

якому вона представила спостереження за розвитком власної дитини з 

періодичними узагальненнями і фіксаціями нових досягнень у фізичному, 

психічному та соціальному планах, описуючи їх у взаємозв’язку, а також 

описала свої власні відчуття та оцінки.  

Унікальність щоденника полягає в тому, що спостереження в ньому велись 

на основі психоаналітичної методології. У той час, на початку 20-х років XX 

ст., В.Ф. Шмідт була активним учасником суспільно-педагогічного руху в Росії, 

шукала в психоаналізі теоретичну опору для гуманізації та демократизації 

виховання. 

Досить показовим є той факт, що ряд сюжетів із щоденника В.Ф. Шмідт 

увійшли у відому книгу «От двух до пяти» К.І. Чуковського, з яким дослідниця 

підтримувала тісні наукові зв’язки [5]. 

Головним героєм спостережень Віри Шмідт був її син Володимир, який у 

щоденнику часто згадується як Волік. Щоденник вівся протягом перших шести 

років життя дитини – з 1920 по 1926 рр. Потрібно відзначити, що спочатку 

спостереження велись індивідуально, у домашніх умовах, а потім – в ситуації 

колективного виховання, оскільки у 1921 р. В.Ф. Шмідт почала працювати у 

Дитячого будинку-лабораторії, де згодом виховувався Волік. Поєднання 

різноманітних аспектів спостереження – спостереження вдома і в колективі, 

спостереження самої матері та інших вихователів Дитячого будинку-

лабораторії за однією дитиною – створюють ефект багатовимірного вивчення 

феноменології дитинства, розгортання особливого дискурсу розуміння дитини 

в умовах зародження вітчизняної психоаналітичної думки. 

Щоденник вівся від першої особи. Текст емоційно насичений, в ньому 

трапляється багато суб’єктивних висловлювань, особистих роздумів автора 

щодо розвитку і виховання дитини. Характерною рисою цієї праці є значна 

кількість процесуальних записів. 

Основними характеристиками методу роботи В.Ф. Шмідт над 

«Щоденником матері» були: безперервний індивідуальний лонгітюд, 



полідисциплінарна деталізація поведінки суб’єкта, що спостерігався, рефлексія 

спостерігача, дискурсивність (систематичне обговорення проміжних 

результатів з професіоналами і членами сім’ї), безперервна самоосвіта під час 

дослідження [6, с. 6]. 

Цікаво відзначити, що щоденникові записи розпочалися ще до народження 

сина, коли виражались очікування і позиція матері щодо розвитку власної 

дитини. Інформація фіксувалася майже кожного дня за певними параметрами і 

шаблонами, на які накладались спостереження. Однак самі параметри часто 

змінювались автором на різних стадіях онтогенезу. У періодичному підведенні 

підсумків спостережень відмічаються психічні новоутворення, особливості у 

фізичному, руховому, емоційному, мовленнєвому і сексуальному розвитку [4, с. 

193]. 

Потрібно відмітити, що «Щоденник матері» відноситься до періоду 

активної наукової діяльності В.Ф. Шмідт в галузі психоаналізу, що 

відобразилося у її записах, зокрема в тому, на що зверталася увага у першу 

чергу, як описувались та інтерпретувались певні прояви поведінки і розвитку 

дитини, на особливості материнської позиції щодо сина. Найбільш яскраво 

психоаналітичні погляди автора проявились при розгляді сексуального 

розвитку дитини, в пошуках проявів сексуальності на кожному віковому 

періоді, розпочинаючи від народження [4, с. 192]. 

Дослідниця в галузі психоаналізу М.Л. Мельникова, користуючись схемою 

метапсихологічної оцінки дитини раннього віку Е. Фройда, виділила наступні 

ключові сфери розвитку дитини, описані у «Щоденнику матері»: тілесні 

потреби і функції, ознаки задоволення-незадоволення, розвиток потягів, 

розвиток Я, афективні стани, передумови конфліктів, фізичний стан [1, с. 139]. 

Однак, соціолог О.М. Яницький зауважував, що В.Ф. Шмідт у своїй праці 

не використовувала якийсь єдиний шаблон, а спиралась швидше на свій 

професійний та життєвий досвід, який доповнювався у ході її досліджень. Вона 

вважала себе недостатньо підготовленою теоретично, тому постійно навчалась 

[6, с. 6]. 



Потрібно відзначити, що щоденник матері – це особливий жанр у 

психолого-педагогічній літературі. Очевидно, необхідність його написання є 

відображенням дослідницького інтересу до дитинства взагалі та унікальності 

переживань відкриття дитини у власному досвіді жінки. Автор-мати, фактично, 

двічі народжує дитину: натурально – в пологах і у своїх виховних діях та 

символічно – у записах її життя, детальної фіксації її розвитку, у представленні 

її образу для інших людей. 

Висновок. Отже, праця В.Ф. Шмідт «Щоденник матері» є досить цінним 

джерелом вивчення розвитку дитини з позиції психоаналізу. Для сучасних 

психолого-педагогічних знань ці спостереження важливі, по-перше, з 

історичної точки зору, по-друге, з них можна дізнатися про особистість та 

наукові інтереси дослідника, по-третє, аналіз даних цих спостережень 

важливий для розуміння тих психологічних проблем, на які хотів звернути 

увагу автор.  

Матеріали щоденника є цікавими з точки зору як вікової психології і 

психології розвитку, так і психології материнства, історії психології та 

педагогіки, дошкільного виховання. 
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